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ZATWIERDZAM  

Białystok, 17 grudnia 2015 r.   

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE 

o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA LEASING OPERACYJNY 30 AUTOBUSÓW 

znak postępowania nadany przez zamawiającego: 

PKS.SA-DA/ZP/17/12/2015/3 

ROZDZIAŁ I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego, numer postępowania 

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia 

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia 

ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia 

ROZDZIAŁ V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków 

ROZDZIAŁ VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu 

potwierdzenia braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

ROZDZIAŁ VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

ROZDZIAŁ VIII. Wymagania dotyczące wadium 

ROZDZIAŁ IX. Termin związania ofertą 

ROZDZIAŁ X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

ROZDZIAŁ XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

ROZDZIAŁ XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

ROZDZIAŁ XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 



 2  

 

ROZDZIAŁ XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

ROZDZIAŁ XVI. Informacje dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej 

istotnych postanowień 

ROZDZIAŁ XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

ROZDZIAŁ XVIII. Warunki dodatkowe dla konsorcjum wykonawców 

ROZDZIAŁ XIX. Kurs walut 

ROZDZIAŁ XX. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 

ROZDZIAŁ XXI. Zastrzeżenie z art. 138c ustawy Prawo zamówień publicznych 

ROZDZIAŁ XXII. Informacja prawna 

Załącznik do SIWZ – formularz wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ  I 

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego, numer postępowania 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna,                       

adres:  ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok, www.pks.bialystok.pl, e-mail: 

info@pks.bialystok.pl . 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

PKS.SA-DA/ZP/17/12/2015/3 

 

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać  się  na  ten 

znak. 

                                                             ROZDZIAŁ  II 

Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości powyżej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., ze zm.) - dalej 

zwanej „p.z.p.” lub „ustawą”. 

                                                             ROZDZIAŁ  III 

Opis przedmiotu zamówienia 

Wspólny Słownik Zamówień: 
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kod 66114000-2 – usługi leasingu finansowego 

kod 34121100-2 –  autobusy transportu publicznego. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych, tj. leasing operacyjny przez okres 5 lat licząc od dnia wydania pojazdu 

zamawiającemu, 30 nowych (zgodnie z art. 2 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług - Dz.U.2011.177.1054 j.t., ze zm) autobusów tej samej marki 

(tożsamość marki wymagana tylko w zakresie pojedynczej części zamówienia), w tym: 

a) 10 autobusów posiadających co najmniej 30 miejsc siedzących dla podróżnych (z 

wyłączeniem kierowcy) – część 1 zamówienia, 

b) 20 autobusów posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych (z 

wyłączeniem kierowcy) – część 2 zamówienia. 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje wszelkie świadczenia ujęte w niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej. 

3. Autobusy muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych lub równoważnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz muszą 

spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (Dz.U.2015.305 j.t.), warunkujące dopuszczenie do ruchu, a także być 

zarejestrowane. Autobusy muszą posiadać kategorię homologacyjną M2 lub M3. 

4. Szczegółowy opis techniczny i wymagania dotyczące autobusów znajdują się w załączniku 

nr 2 do niniejszej specyfikacji (w zakresie części 1 zamówienia), a także w załączniku nr 2a 

(w zakresie części 2 zamówienia).  

5. Wymaga się, aby wszystkie autobusy były dostępne do używania przez zamawiającego w 

terminie określonym w pkt 6 niniejszego rozdziału SIWZ. 

6. Wymaga się, aby: 

a) w zakresie części 1 zamówienia – wszystkie 10 podlegających dostawie autobusów 

posiadających co najmniej 30 miejsc siedzących dla podróżnych zostało przekazanych 

zamawiającemu do używania do 29 lipca 2016 r., 

b) w zakresie części 2 zamówienia – wszystkie 20 podlegających dostawie autobusów 

posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych zostało przekazanych 

zamawiającemu do używania do 29 lipca 2016  r. 

 

7. Umowa zostanie zawarta pod tym warunkiem, że w terminie związania ofertą, 

zamawiający uzyska zgodę Walnego Zgromadzenia zamawiającego na zawarcie umowy na 

warunkach wynikających ze zwycięskiej oferty. 

                                                             ROZDZIAŁ  IV 

Termin wykonania zamówienia 
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Leasing będzie realizowany przez okres 5 lat dla każdego pojazdu, licząc od dnia wydania 

pojazdu zamawiającemu. 

                                                              ROZDZIAŁ  V 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

1. Wykonawca musi spełniać warunki z art. 22 ust. 1 p.z.p.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia; jako warunek udziału w postępowaniu zamawiający wymaga w tym zakresie 

należytej realizacji co najmniej dwóch dostaw autobusów (każda dostawa minimum po 3 

autobusy, z których każdy powinien mieć min. 30 miejsc siedzących) o wartości obu dostaw 

łącznie minimum 2.000.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych), w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, 

 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

jako warunek udziału w postępowaniu zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 5.000.000,00 

zł (słownie: pięć milionów złotych),   

- nie podlegają  na podstawie przepisów prawa wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia.   

3. Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków metodą: spełnia, nie spełnia. 

Zamawiający uzna, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli złożą 

żądane przez zamawiającego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i żądane 

dokumenty, z których będzie wynikało potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu.                                          

ROZDZIAŁ  VI 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia 

braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda: 

1. Oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 p.z.p.  (zgodnie z formularzem 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ). 
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2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z formularzem stanowiącym 

załącznik nr 4 do SIWZ). 

3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

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

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

 7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

8. Wykazu wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych) dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających 

swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu (ilość autobusów, ilość miejsc w autobusie), dat wykonania i odbiorców, 

oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie w 

postaci uzyskanych poświadczeń (w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług 

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert), a w przypadku jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – w postaci 

oświadczenia wykonawcy. Zamawiający wymaga poświadczenia należytej realizacji, co 

najmniej dwóch dostaw autobusów (każda dostawa minimum po 3 autobusy, z których każdy 

powinien mieć min. 30 miejsc siedzących) o wartości obu dostaw łącznie minimum 

2.000.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych). Zamawiający zobowiązany jest złożyć 

wykaz zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

9. Polisy na kwotę min. 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) wraz z dowodem jej 

opłacenia, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
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ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). 

10. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

2 pkt 5 ustawy, albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

(zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ). 

11. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy, zamawiający żąda, by wykonawca udowodnił zamawiającemu, iż będzie dysponował 

tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia, wskazujące na zakres dostępnych wykonawcy zasobów 

innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym 

podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający żąda: 

a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3-5 i 7 Rozdziału VI SIWZ - dokumentu 

lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzających odpowiednio, że: 

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionych nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawionych nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 Rozdziału VI SIWZ - zaświadczenia 

właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 

osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c)  w przypadku, gdy w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w lit. a) i b) – dokumentu zawierającego oświadczenie, w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, złożonym z odpowiednim zachowaniem 

terminów, o których mowa w lit. a) i b). 
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13. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wzór umowy leasingu ze 

wszystkimi jej załącznikami, w tym stosowanymi przez wykonawcę ogólnymi warunkami 

umów i regulaminami – odrębnie dla każdej części zamówienia, na którą składa ofertę 

wykonawca (wraz ze wskazaniem, której części zamówienia dotyczą określone przedłożone 

dokumenty). 

14. Wykonawca zobowiązany jest wskazać, które jednostki redakcyjne proponowanego przez 

niego wzoru umowy wyczerpują treść obligatoryjnych warunków postanowień umowy 

leasingowej, o których mowa w rozdziale XVI SIWZ, zgodnie z formularzami: 

- w przypadku oferty na część 1 zamówienia – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik 

nr 7 do SIWZ, 

- w przypadku oferty na część 2 zamówienia – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik 

nr 7a do SIWZ. 

 

15. Wykonawca zobowiązany jest wskazać, które jednostki redakcyjne proponowanego przez 

niego wzoru umowy wyczerpują treść fakultatywnych warunków postanowień umowy 

leasingowej, o których mowa w rozdziale XVI SIWZ, zgodnie z formularzami: 

- w przypadku oferty na część 1 zamówienia – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik 

nr 8 do SIWZ, 

- w przypadku oferty na część 2 zamówienia – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik 

nr 8a do SIWZ. 

 

                                                            ROZDZIAŁ  VII 

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

1. Porozumiewanie się (w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, 

zwanych dalej w rozdziale VII „Pismami”) pomiędzy wykonawcami a zamawiającym 

dopuszczalne jest w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną. Jeżeli 

porozumiewanie się odbywa się faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania Pisma – brak potwierdzenia otrzymania 

będzie oznaczał otrzymanie w dacie wydruku faksu lub poczty elektronicznej. 

 

2. Wykonawcy winni kierować korespondencję do zamawiającego na adres: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. ul. Fabryczna 1, 15-

482 Białystok,  fax: (085) 675-10-36, e-mail: info@pks.bialystok.pl, wraz z podaniem 

numeru referencyjnego postępowania: PKS.SA-DA/ZP/17/12/2015/3 

Osobą do kontaktu jest Artur Zysk, tel. 603727299. 

 

                                                             ROZDZIAŁ  VIII 

Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 

a) jeżeli składa ofertę na część 1 zamówienia – 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 

złotych), 

mailto:info@pks.bialystok.pl


 8  

 

b) jeżeli składa ofertę na część 2 zamówienia – 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 

złotych).  

2. Wykonawca  może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w SBR w Szepietowie 

Oddział w Białymstoku nr 92 8769 0002 0391 2032 2000 0010; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

3. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu załącza się do składanej oferty. 

4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu zaleca się załączyć do oferty.  

5. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin 

uznania rachunku zamawiającego.   

6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form 

wadium, wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta 

podlegać  będzie odrzuceniu. 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez zamawiającego. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 

pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ  IX 

Termin związania ofertą 
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1. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu do składania ofert. Wykonawca 

samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 

3. Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne z 

ważnych przyczyn w każdym momencie. 

ROZDZIAŁ  X 

Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Treść oferty musi odpowiadać SIWZ. 

 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, w 1 egzemplarzu. 

 

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę przy użyciu wypełnionych przez niego 

formularzy stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

załączyć dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W 

przypadku, gdy dla wymaganego załącznika, oświadczenia lub innego dokumentu 

zamawiający nie określił wzoru – wykonawca sam sporządza odpowiedni dokument według 

własnego wzoru. 

 

5. Oferta wraz z załącznikami (wszystkie karty) powinny być podpisane przez osobę (osoby) 

mające prawo do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz, składania w jego imieniu 

oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych zgodnie z aktem rejestrowym. 

Podpisy mogą być złożone także przez inne osoby, jeśli posiadają właściwe pełnomocnictwo 

do reprezentowania wykonawcy w danym zamówieniu publicznym (pełnomocnictwo musi w 

swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania ofert). Wymagane jest 

dołączenie do oferty dodatkowych dokumentów, które będą dowodzić uprawnienia do 

podpisywania przedmiotowych dokumentów, w szczególności pełnomocnictwa, jeżeli 

uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SIWZ. 

Dokumenty te muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 
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6. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W 

treści oferty winna znajdować się informacja o ilości stron (formularz stanowiący załącznik nr 

1 do SIWZ). 

 

7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę. W przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. W przypadku wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją 

wiążącą. 

 

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia: 

a) 10 autobusów posiadających co najmniej 30 miejsc siedzących dla podróżnych (z 

wyłączeniem kierowcy) – część 1 zamówienia, 

b) 20 autobusów posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych (z 

wyłączeniem kierowcy) – część 2 zamówienia. 

Każda część oceniana będzie oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie 

części zamówienia. 

 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania dotychczasowemu wykonawcy dostaw w 

okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających, 

stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na 

rozszerzeniu dostawy (dla każdej części zamówienia). 

 

12. Oferta i wszystkie dokumenty są jawne, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a 

wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w 

celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 

art. 86 ust. 4 ustawy. Wykonawca zastrzegający niejawność informacji zobowiązany jest 

zamieścić o tym stosowną informację w ofercie poprzez opatrzenie tych informacji klauzulą: 

„informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zaleca się, by wykonawca zastrzegający 

niejawność informacji wpiął dokumenty, których treść stanowi tajemnicę, w nieprzejrzyste 

folie, koperty lub inne opakowania z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

 

13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę. 
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14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

 

15. Oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie opisanej 

„OFERTA PRZETARGOWA – LEASING OPERACYJNY AUTOBUSÓW, PKS.SA-

DA/ZP/17/12/2015/3, nie otwierać przed wyznaczonym terminem składania ofert”. 

16. Jeżeli wykonawca zamierza złożyć ofertę na część 1 zamówienia, zobowiązany jest: 

- wpisać w pkt I lit. a) formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ: „Wykonawca składa 

ofertę w zakresie części 1 zamówienia”, oraz 

- wypełnić pozostałe wolne pola w pkt I oraz w pkt III formularza stanowiącego załącznik nr 

1 do SIWZ (zgodnie z instrukcjami formularza), oraz 

- wypełnić formularz stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ (zgodnie z instrukcjami 

formularza). 

 

17. Jeżeli wykonawca nie zamierza złożyć oferty na część 1 zamówienia, zobowiązany jest: 

- wpisać w pkt I lit. a) formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ: „Wykonawca nie 

składa oferty w zakresie części 1 zamówienia”, oraz 

- wpisać w pozostałych wolnych polach w pkt I formularza stanowiącego załącznik nr 1 do 

SIWZ: „nie dotyczy”, oraz 

-  pozostawić puste wolne pola w pkt III formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

18. Jeżeli wykonawca zamierza złożyć ofertę na część 2 zamówienia, zobowiązany jest: 

- wpisać w pkt II lit. a) formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ: „Wykonawca 

składa ofertę w zakresie części 2 zamówienia”, oraz 

- wypełnić pozostałe wolne pola w pkt II oraz w pkt IV formularza stanowiącego załącznik nr 

1 do SIWZ (zgodnie z instrukcjami formularza), oraz 

- wypełnić formularz stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ (zgodnie z instrukcjami 

formularza). 

 

19. Jeżeli wykonawca nie zamierza złożyć oferty na część 2 zamówienia, zobowiązany jest: 

- wpisać w pkt II lit. a) formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ: „Wykonawca nie 

składa oferty w zakresie części 2 zamówienia”, oraz 

- wpisać w pozostałych wolnych polach w pkt II formularza stanowiącego załącznik nr 1 do 

SIWZ: „nie dotyczy”, oraz 

-  pozostawić puste wolne pola w pkt IV formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ  XI 

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1.Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku 

Spółka Akcyjna, adres: ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok, SEKRETARIAT 

ZAMAWIAJĄCEGO. 
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Termin składania ofert: do 28 stycznia 2016 r., do godziny 12:00. 

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin (datę i godzinę) otrzymania oferty przez 

zamawiającego. 

3.Miejsce otwarcia ofert: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku 

Spółka Akcyjna, adres: ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok, SALA KONFERENCYJNA 

ZAMAWIAJĄCEGO. Termin otwarcia ofert: 28 stycznia 2016 r., godzina 12:15. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz 

adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zamawiający 

przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich 

wniosek. 

                                            

ROZDZIAŁ  XII 

 

Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca podaje ceny na formularzach wykonawcy, które są załączone do niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SIWZ, powinien w 

cenie brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia, o której mowa w pkt I i w pkt II 

formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, ująć wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania odpowiedniej części zamówienia, na którą wykonawca 

składa ofertę, oraz uwzględnić opłaty i podatki we właściwej wysokości, a także ewentualne 

upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę. Cena brutto za realizację całości przedmiotu 

zamówienia, o której mowa w pkt I i w pkt II formularza stanowiącego załącznik nr 1 do 

SIWZ, obejmuje sumę opłat wstępnych związanych z obsługą leasingu, sumę wszystkich rat 

leasingowych dla autobusów, w tym wartość przedmiotu leasingu, sumę opłat należnych 

wykonawcy związanych z obsługą leasingu, w tym sumę opłat z tytułu kosztów rejestracji, 

kosztów ubezpieczenia autobusów w okresie trwania leasingu i sumę odsetek. 

3. Miesięczne raty leasingu są wyrażone w stałej wysokości przez cały okres leasingu – okres 

trwania umowy, z zastrzeżeniem pkt 26 obligatoryjnych warunków postanowień umowy 

leasingowej w rozdziale XVI (oprocentowanie w okresie leasingu będzie zmienne i oparte na 

stawce WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych (1M)). W składanej ofercie wykonawca 

powinien oprzeć się na stawce WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych (1M) obowiązującej 

na dzień 18 stycznia 2016 r. 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Stawka VAT musi odpowiadać 

obowiązującym przepisom. 

                                       

ROZDZIAŁ XIII 

 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
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I. Kryteria i ich znaczenie (kryteria te stosuje się oddzielnie dla każdej części 

zamówienia) 

1. Cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia, o której mowa w pkt I lub w pkt 

II formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (odpowiednio do części zamówienia, na 

którą składana jest oferta), znaczenie – 90%. 

2. Spełnianie fakultatywnych warunków umowy leasingowej (zawartych w rozdziale XVI 

SIWZ), znaczenie – 10%. 

Dotyczy postanowień umowy, które nie są objęte klauzulą obligatoryjności zawartą w 

rozdziale XVI SIWZ. 

 

II. Sposób oceny ofert (ten sposób oceny stosuje się oddzielnie dla każdej części 

zamówienia) 

1A. Sposób oceny ceny ofert:  

Cena oferty najniższej dzielona przez cenę oferty badanej, pomnożona przez 90 pkt (cena 

najniższa / cena badana x 90 pkt). 

2A. Sposób oceny spełniania fakultatywnych warunków umowy leasingowej: 

Ilość punktów spełniających fakultatywne postanowienia umowy w badanej ofercie dzielone 

przez 12 pkt fakultatywnych postanowień zawartych w SIWZ, pomnożona przez 10 pkt (np. 

10/12 x 10 pkt). 

 

Zamawiający oceni oferty sumując pozycje 1A i 2A (1A +2A) i wybierze ofertę, która 

otrzymała największą ilość  punktów (oddzielnie dla każdej części zamówienia). 

                                               

ROZDZIAŁ  XIV 

 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi wszystkich 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania - zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, 

a także zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie zamawiającego informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy. Z wykonawcą, 

który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa. O miejscu i terminie 

podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający przed podpisaniem umowy 

o udzielenie zamówienia zażąda dostarczenia umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

3. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i 

oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania. 

4. Umowa może zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania stron w 

obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym, z uwzględnieniem posiadanego 

pełnomocnictwa. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny 
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posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

5. Umowa zostanie zawarta pod tym warunkiem, że w terminie związania ofertą zamawiający 

uzyska zgodę Walnego Zgromadzenia zamawiającego na zawarcie umowy na warunkach 

wynikających ze zwycięskiej oferty. 

 

ROZDZIAŁ XV 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia wykonania 

umowy przez zamawiającego poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości 

zamawiającego do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), pod tym 

warunkiem, że zamawiający uzyska w tym zakresie zgodę Walnego Zgromadzenia 

zamawiającego. 

 

                                                         ROZDZIAŁ  XVI 

 

Informacje dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wzór umowy leasingu ze wszystkimi jej 

załącznikami, w tym stosowanymi przez wykonawcę ogólnymi warunkami umów i 

regulaminami (odrębnie dla każdej części zamówienia – ze wskazaniem, której części 

zamówienia dotyczą określone przedłożone dokumenty). 

 

Przedłożony przez wykonawcę wzór umowy nie może być sprzeczny z wymaganiami 

przedstawionymi w treści SIWZ oraz musi realizować następujące obligatoryjne warunki 

postanowień umowy (dalej: „OWU”): 

1. Ilość rat: 60 równych miesięcznych rat dla każdego z pojazdów (z uwzględnieniem pkt 26 

OWU). 

2. Opłata wstępna wynosi 20% (z VAT) wartości autobusów i będzie uiszczona w ten sposób, 

że w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy leasingu zamawiający zapłaci wykonawcy 20% 

(z VAT) wartości autobusów. 

3. Poza opłatami wymienionymi w rozdziale XVI SIWZ, zamawiający nie ponosi żadnych 

dodatkowych kosztów związanych z obsługą leasingu w postaci: opłat związanych z kaucją, 

opłat manipulacyjnych, administracyjnych, dodatkowych itp. 

4. Raty leasingowe liczone oddzielnie dla każdego z pojazdów. Raty leasingowe naliczane są 

od momentu odbioru przez zamawiającego przedmiotu leasingu.  

5. Termin uiszczania rat leasingowych na koniec każdego miesięcznego okresu 

rozliczeniowego. Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane zamawiającemu nie później niż 

10 dni przed upływem terminu uiszczenia raty. 

6. Zamawiający po zakończeniu okresu leasingu i uregulowaniu wszystkich obciążających go 

należności wynikających z umowy ma prawo do nabycia autobusów na własność (powyższe 

stanowi uprawnienie, a nie obowiązek zamawiającego). 

7. Wartość wykupu przedmiotu leasingu przez zamawiającego wynosi 3% wartości netto 

autobusu z dnia zakupu przez zamawiającego. 
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8.  Zamawiający ma prawo dokonać  na swój koszt oznakowania autobusów własnym logo, 

umieszczać na autobusie reklamy, dokonać montażu tablic kierunkowych i innego 

wyposażenia dodatkowego, którego zgodnie z SIWZ obligatoryjnie nie musi umieścić 

wykonawca. 

9. Zamawiający może korzystać z przedmiotu leasingu zgodnie z jego przeznaczeniem (w 

celu przewozu osób), na terenie krajów Unii Europejskiej. 

10. Wykonawca nie może zakazać zamawiającemu korzystania z przedmiotu leasingu w 

okresie obowiązywania umowy leasingowej, jeżeli zamawiający korzysta z przedmiotu 

leasingu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

11. Jeżeli wykonawca w działalności swojego przedsiębiorstwa stosuje wzorce umowy w 

rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego (ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy), 

wówczas w pierwszej kolejności stosuje się treść umowy. 

12. Przedłożona umowa winna spełniać wymogi umowy leasingu operacyjnego wynikające z 

rozdziału 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz.U.2014.851 j.t., ze zm.). 

13. Wydanie autobusów zamawiającemu nastąpi (ma zastosowanie w zależności od zakresu 

złożonych ofert): 

a) w przypadku złożenia oferty w zakresie części 1 zamówienia – wszystkie 10 podlegających 

dostawie autobusów posiadających co najmniej 30 miejsc siedzących zostanie przekazanych 

zamawiającemu do używania do 29 lipca 2016 r., 

b) w przypadku złożenia oferty w zakresie części 2 zamówienia – wszystkie 20 podlegających 

dostawie autobusów posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych zostanie 

przekazanych zamawiającemu do używania do 29 lipca 2016 r. 

Jeżeli wydanie przedmiotu leasingu nie nastąpi zgodnie z warunkami zdania poprzedniego 

(dojdzie do naruszenia któregokolwiek z terminów tam określonych), zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w stosunku do niedostarczonych jeszcze pojazdów, 

które może on zrealizować w terminie kolejnych 3 miesięcy, licząc od dnia upływu 

naruszonego terminu. 

14. Wraz z wydaniem przedmiotu leasingu wykonawca wyda niezbędną do korzystania 

dokumentację (lub jej odpisy) związaną z przedmiotem leasingu, w tym dokumentację 

techniczną. 

15. Wykonawca zapewnia w czasie trwania umowy ubezpieczenie przedmiotu leasingu, co 

najmniej z zakresie ryzyk OC, AC i NW. Polisy potwierdzające zawarcie ubezpieczenia 

wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamawiającemu. 

16. Wykonawca zobowiąże się, że: 

a) producent autobusów będzie gwarantował sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość 

i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami wymaganymi 

prawem polskim, a także kompletność dostawy, 

b) gwarancja producenta na autobusy udzielona będzie na min. 24 miesiące, bez limitu 

kilometrów, przy czym gwarancja dotycząca perforacji nadwozia udzielona będzie na min. 36 

miesięcy, 

c) okres naprawy będzie powodował odpowiednie do długości naprawy przedłużenie przez 

producenta autobusów okresu gwarancyjnego (z gwarancji wyłączone mogą być uszkodzenia 

spowodowane przez zamawiającego w wyniku eksploatacji niezgodnej z dostarczonymi 

instrukcjami obsługi i konserwacji), 

d) zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie 

terminu, o którym mowa w lit. b), jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
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17. Umowa musi zawierać postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian 

wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zasady wprowadzania 

zmian w tym zakresie nie mogą zakładać zwiększenia obciążeń zamawiającego w stopniu 

przewyższającym realny wzrost kosztów wykonawcy z powodów, o których mowa w zdaniu 

poprzednim. 

18. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów z umowy będzie wyłącznie prawo polskie, a 

sądami właściwymi do rozstrzygania sporów będą polskie sądy powszechne. 

19. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy leasingu (w tym ewentualne koszty 

wyceny przedmiotów leasingu, koszty wydania autobusów zamawiającemu) wykonawca 

ponosi we własnym zakresie. 

20. Wykonawca ponosi koszty podatku od środków transportu, przy czym może wystawiać w 

tym zakresie refakturę na zamawiającego. 

21. Wykonawca ponosi koszty związane z rejestracją i ubezpieczeniem autobusów. 

22. Zamawiający ponosi koszty opłat produktowych  i środowiskowych. 

23. Zamawiający ponosi koszty obligatoryjnych badań technicznych przewidzianych 

przepisami prawa, a jeżeli ubezpieczyciel lub producent wymagają dodatkowych badań 

technicznych (ponad zakres wynikający z przepisów prawa), to koszty tych dodatkowych 

badań ponosi wykonawca. 

24. Podczas korzystania z autobusów przez zamawiającego ponosi on koszty korzystania 

przez niego z autostrad, winiet i parkingów. 

25. Każdy dzień opóźnienia w wydaniu przedmiotu leasingu wraz z dokumentacją niezbędną 

do korzystania z pojazdu, będzie powodował obciążenie wykonawcy karą umowną w kwocie 

5000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia. 

26. Oprocentowanie w okresie leasingu zmienne oparte na stawce WIBOR dla depozytów 1-

miesięcznych (1M), wartość rat leasingowych ustalonych w złotych będzie zmienna i raty 

będą ulegały zmianie wraz ze zmianą stopy bazowej WIBOR 1M. Harmonogram kolejnych 

miesięcznych opłat leasingowych może być zmieniony w trybie pisemnego zawiadomienia 

zamawiającego przez wykonawcę wskutek zmiany wskaźnika WIBOR 1M. 

 

Fakultatywne warunki postanowień umowy leasingowej (wykonawca nie jest 

zobowiązany uwzględnić ich w swojej ofercie, przy czym ich uwzględnienie jest 

dodatkowo punktowane przez zamawiającego przy ocenie ofert, zgodnie z pkt I.2 i II.2A 

rozdziału XIII SIWZ) - dalej: „FWU”: 

1. Ostateczna wartość netto przedmiotów leasingu w złotych ustalona zostanie według faktury 

producenta lub dostawcy, jeżeli będzie to bardziej korzystne dla zamawiającego niż wartość 

wynikająca z danych wskazanych w złożonej ofercie. Finansujący będzie zobowiązany do 

proporcjonalnego przeliczenia rat, uwzględniając wartość ostateczną netto oraz spowodowaną 

tym zmianę wysokości odsetek. Wysokość odsetek nie powinna przekraczać proporcji 

określonych w przyjętej ofercie. 

2. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do żądania wymiany pojazdu na wolny od 

wad, jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi zgłosi wadę wykluczającą lub znacznie 

utrudniającą możliwość eksploatacji autobusu zgodnie z jego przeznaczeniem (tj. gdy 

wskutek awarii lub wypadku pojazd nie będzie kwalifikował się do naprawy lub koszt 

naprawy przewyższy wartość pojazdu). 
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3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy zamawiający zobowiązany jest do 

zapłaty jedynie tych zobowiązań pieniężnych, które stały się wymagalne do dnia rozwiązania 

umowy. 

4. Odszkodowań lub kar umownych z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy wykonawca 

może dochodzić jedynie w przypadku, gdy rozwiązanie umowy nastąpiło z wyłącznej winy 

zamawiającego, a zamawiający nie zgłosił chęci wykupu przedmiotu leasingu. 

5. Wykonawca nie może obciążać zamawiającego karami umownymi w związku ze 

zdarzeniami powstałymi bez wyłącznej winy zamawiającego lub w przypadkach, gdy 

wykonawca nie poniósł szkody. 

6. Wykonawca nie może żądać natychmiastowego okazania lub podstawienia w określone 

miejsce przedmiotu leasingu. O konieczności okazania lub podstawienia przedmiotu leasingu  

wykonawca zawiadamia zamawiającego co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

7. Wykonawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu terminowej likwidacji 

szkody przez ubezpieczyciela. 

8. Jeżeli szkoda nie powstała z winy zamawiającego, a nie została zlikwidowana przez 

ubezpieczyciela, zamawiający dokona likwidacji szkody na koszt wykonawcy. 

9. W przypadku niesprawności pojazdu przekraczającej 5 dni, która to niesprawność powstała 

bez winy zamawiającego, wykonawca zapewnia pojazd zastępczy. 

10. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo rozwiązania umowy za 3-miesięcznym 

okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego) w zakresie części 

leasingowanych pojazdów, a skutek określony w art. 709(15) Kodeksu cywilnego nie będzie 

znajdował w tej sytuacji zastosowania (zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie 

tych zobowiązań pieniężnych, które stały się wymagalne do dnia rozwiązania umowy, a także 

do zwrotu pojazdów, co do których wypowiedział umowę). 

11. Wykonawca może rozwiązać umowę z zamawiającym za 3-miesięcznym 

wypowiedzeniem (ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego) jedynie w przypadku 

rażącego naruszenia przez zamawiającego postanowień umowy bądź jeżeli obligatoryjność 

rozwiązania umowy przewidują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

12. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z umowy będzie sąd powszechny właściwy 

dla siedziby zamawiającego. 

 

Jeżeli stosowanie określonych pkt OWU umowy leasingowej wyłączają inne zapisy 

umowne, zamawiający przyjmuje, że oferta nie uwzględnia tych pkt OWU.  

Jeżeli stosowanie określonych pkt FWU umowy leasingowej wyłączają inne zapisy 

umowne, zamawiający przyjmuje, że oferta nie uwzględnia tych pkt FWU.  

Oferty nieuwzględniające OWU podlegają odrzuceniu jako oferty, których treść nie 

odpowiada treści SIWZ. 

  ROZDZIAŁ  XVII 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI 

ustawy. 
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. 

5. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie zawrze umowy do czasu ogłoszenia 

przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 

odwoławcze. Na taki wyrok lub postanowienie stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Białymstoku. 

                                                           ROZDZIAŁ  XVIII         

Warunki dodatkowe dla konsorcjum wykonawców 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców uczestniczących 

w konsorcjum. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych wykonawcy uczestniczący w konsorcjum mogą spełniać 

razem.  

3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako pełnomocnik pozostałych, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

ROZDZIAŁ  XIX 

Kurs walut 

Na potrzeby rozliczeń w innej walucie - do przeliczeń walut obcych na złote będzie 

obowiązywał średni kurs waluty wg Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 stycznia 2016 r.    

ROZDZIAŁ  XX 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 

Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej 
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oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

ROZDZIAŁ  XXI 

Zastrzeżenie z art. 138c ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający zastrzega sobie wynikające z art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy uprawnienie w 

zakresie możliwości odrzucenia oferty, w której udział towarów pochodzących z państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła 

umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50%. 

ROZDZIAŁ  XXII 

Informacja prawna 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zastosowanie mają przepisy ustawy i aktów wykonawczych do ww. ustawy. 


