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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA MIASTO SZCZECIN,

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
która na podstawie Art. 15 ust. 2 i ust. 4 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), powierzyła Pełnomocnikowi - Spółce Tramwaje
Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie (71–241), przygotowanie
i przeprowadzenie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGI

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8
pn.:

„WYMIANA NAPĘDU ZWROTNICY NAJAZDOWEJ WBUDOWANEJ
NA PL. ZWYCIĘSTWA WRAZ Z WYMIANĄ UKŁADU STEROWANIA”
Sprawa nr 24/ZP/DZ/10/UM/2020
e-mail: przetargi@ts.szczecin.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843
ze zm.), zwana dalej ustawą.
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Rozdział I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym
oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(siwz).
Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do siwz.
Oferta musi być sporządzona czytelnie z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których
wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej;
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
3) aukcji elektronicznej;
4) wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Tramwaje Szczecińskie
Sp. z o.o., ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, kancelaria Spółki - pok. nr 40 przetarg
nieograniczony – oferta na „wymianę napędu zwrotnicy najazdowej wbudowanej na
pl. Zwycięstwa wraz z wymianą układu sterowania”, „nie
otwierać
przed
30.10.2020r. godz. 11:30” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można
było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 13, zamawiający nie będzie
ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

Rozdział II.
1.

2.
3.

Forma oferty

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
1) W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje,
w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 13 ppkt 1) z dopiskiem „wycofanie”.
2) W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia,
określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność
wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć.
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej,
oznaczonych jak w rozdziale I pkt 13 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć
dopisek „zmiany”.
Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania
ofert.
Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.

Rozdział III. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
1.
2.
3.
4.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
Wszelką korespondencję prowadzoną w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz.
3

Nr sprawy 24/ZP/DZ/10/UM/2020
5.
6.
7.

Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
został określony w rozdziale V siwz.
Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie biegającymi się o udzielenie zamówienia i mają
do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5 niniejszego rozdziału.
Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli
obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

Rozdział IV.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się
na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym,
że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Zasada jawności, o której mowa w zdaniu pierwszym
ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust.
1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zebranych w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów,
zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu
wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą
urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia
dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez zamawiającego sposobem udostępniania lub
koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy.
W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje
stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1010 ze zm.)”.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak
pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

Rozdział V.
1.

Jawność postępowania

Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1) i 4) ustawy;
wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. 4
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2.

3.

4.

Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 814 ze zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz.
1228 ze zm.),
b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Ponadto o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia poniżej
określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności technicznej lub zawodowej:
minimalny poziom zdolności:
zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – minimum jedną (1)
wykonaną usługę (pracę) podobną do objętej przedmiotem zamówienia. Za usługę
(pracę) podobną zamawiający uzna montaż minimum jednego (1) napędu zwrotnicy
najazdowej; W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej
jeden z wykonawców w całości. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów
trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy, powyższe zastrzeżenie dotyczy również
tych podmiotów;
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału i podmiotów trzecich.
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych
w pkt 1 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.
2) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 2 oraz podmioty trzecie, na zasobach których wykonawca polega spełniają
warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, wykonawca
dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału i podmiotach trzecich, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
i podmiotach trzecich składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których
mowa w ppkt 1) i 2) potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w ppkt 2).
Potencjał podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; przykładowy wzór stanowi
załącznik nr 5 do siwz.
3) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w ppkt 1),
zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie, o którym mowa w pkt 5
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 1) siwz.
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5.

6.

7.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:
1) wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1
tj.:
a) odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.
2) wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 tj.:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę
wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale,
natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.
Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1) Formularz oferty cenowej zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz – według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny
formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca
przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane). W przypadku
składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy
złożyć w oryginale.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz –
według załącznika nr 2 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie
składa każdy z wykonawców składających wspólną ofertę. Ww. oświadczenie należy złożyć
w oryginale.
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, zgodnie
z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz – według załącznika nr 3 do siwz. W przypadku składania
oferty wspólnej należy złożyć jedno ww. oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć
w oryginale.
5) Odpowiednie pełnomocnictwa. Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2
siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz). Ww. pełnomocnictwa
należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2) siwz, jeżeli
wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, zamierza polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów (przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 5
do siwz). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. Propozycję
treści oświadczenia – stanowi załącznik nr 6 do siwz.
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8.

Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.
1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub osoby
uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt 4) zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
zamawiającego dokumentów.
6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo
konieczne będzie unieważnienie postępowania.
8) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie
postępowania.
9) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
10) Uwaga ! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
11) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 10), uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Rozdział VI.
1.

Wykonawcy zagraniczni

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt pkt 5 ppkt 1) siwz do złożenia wskazanych tam
dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1282) zamiast:

2.
3.

dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia: składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1
ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
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4.

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7
ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.

ROZDZIAŁ VII.
1.
2.

Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia – 90 dni od zawarcia umowy.
Gwarancja i rękojmia:
1) Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy
licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez zamawiającego. Maksymalny okres
gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez
zamawiającego. Wykonawca winien podać oferowany przez siebie zgodny z jego możliwościami
okres gwarancji jakości, oświadczając się w tej kwestii w ofercie cenowej. Oferowany przez
wykonawcę okres gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Podany
przez wykonawcę okres gwarancji będzie podlegał ocenie.
2) Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w pkt 2 ppkt 1).

ROZDZIAŁ VIII.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Termin wykonania zamówienia. Gwarancja jakości i rękojmia

Wymagania dotyczące wadium

Wadium należy wnieść w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przed
upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do pełnomocnika
zamawiającego.
Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.
w Szczecinie nr PKOPPLPW 35124038131111000043756331;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 – w następujący sposób:
a) poprzez złożenie dokumentu w kasie wewnętrznej pełnomocnika (Tramwajów Szczecińskich
Sp. z o.o. w Szczecinie, pok. nr 217 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz.: 07:00 –
15:00,
b) poprzez dołączenie dokumentu do oferty,
c) w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na adres email: przetargi@ts.szczecin.pl oryginału
dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć
wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez
pełnomocnika/pośrednika.
W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski,
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie
gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów
polskich.
W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie
wynikać:
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7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty
wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta
gwarancji/poręczenia – Gminy Miasto Szczecin) zawierające oświadczenie, że zaistniały
okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania
ofertą.
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium
w sposób nieprawidłowy.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po jego stronie,
2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2).
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy
wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty
upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

ROZDZIAŁ IX.

1.
2.
3.

Wyjaśnienia treści siwz i jej zmiany oraz sposób porozumiewania się
wykonawców z zamawiającym

Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: - od poniedziałku do
piątku: 7:00 do godz. 15:00.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują
pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu oraz e-maila, przy przekazywaniu
następujących dokumentów:
1) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz,
2) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy,
3) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy,
4) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
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5) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,
6) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na podstawie
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
7) wniosek zamawiającego do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
8) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
11) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy,
12) wniosku o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu.
Uwaga.
Przy przekazywaniu korespondencji drogą e-mail należy dokument przygotowany
i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji zeskanować i przesłać
na wskazany adres.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję faksem lub
e-mailem w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego
potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne
działanie urządzeń wykonawcy.
5. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga,
aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na adres pełnomocnika
zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
7. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Pani Anna AntosikStemplowska – tel./faks 091/ 311 41 47, w godz.: 7.30-15.00; faks czynny całą dobę, e-mail:
przetargi@ts.szczecin.pl .
8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 8, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt 8.
11. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie
internetowej.
12. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść siwz. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
13. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin
składania ofert i zamieszcza informację na stronie internetowej.
ROZDZIAŁ X.
1.

2.

3.
4.

Sposób obliczenia ceny oferty

Zamawiający za wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe
w rozumieniu art. 632 kc (cena oferty). Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie
i pośrednie, niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz
wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien
uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie
informacje, wymagania, warunki oraz koszty podane we wzorze umowy oraz w siwz.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając zakres zamówienia opisany
w siwz i we wzorze umowy oraz ewentualne ryzyko wynikające ze zmian przepisów oraz okoliczności,
których nie można było przewidzieć, a związane są z realizacja przedmiotu zamówienia.
Cena brutto (z podatkiem VAT) stanowić będzie cenę oferty do porównania z innymi ofertami.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
10

Nr sprawy 24/ZP/DZ/10/UM/2020
5.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.

ROZDZIAŁ XI.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Ofertę należy złożyć w siedzibie pełnomocnika zamawiającego w kancelarii pok. 40 (parter)
Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie, 71-241 Szczecin, ul. S. Klonowica 5, w terminie
do dnia 30.10.2020 r., do godz. 11:00.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do pełnomocnika zamawiającego.
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
Oferty będą podlegać rejestracji przez pełnomocnika zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę
i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób
gwarantujący ich nienaruszalność.
Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 30.10.2020 r., o godz. 11:30 w Spółce Tramwaje
Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. S. Klonowica 5 pok. nr 103 (I piętro).
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną
Pismem Okólnym przez pełnomocnika zamawiającego - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

w Szczecinie.

Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
Pełnomocnik zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty
z ofertami i poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Niezwłocznie po otwarciu ofert pełnomocnik zamawiającego zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

ROZDZIAŁ XII.
1.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Kryteria oceny ofert. Wybór oferty najkorzystniejszej. Termin związania
ofertą.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) KRYTERIUM: „Cena”(C) – 60%
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” :
cena najniższa
-------------------------------- x 100 pkt. x znaczenie kryterium 60%
cena oferty ocenianej
2) KRYTERIUM: „Okres gwarancji jakości” (G) – 40%
Sposób przyznania punktów w kryterium: „Okres gwarancji jakości” (G):
okres gwarancji jakości oferty ocenianej
------------------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 40%
maksymalny okres gwarancji jakości (36 m-cy)
Uwaga:
Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu
zamówienia przez zamawiającego, natomiast maksymalny okres gwarancji jakości
wynosi 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez zamawiającego.
Oferta wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy,
zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści siwz. Jeżeli wykonawca zaproponuje
okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji
jakości” zostanie mu policzony termin 36 miesięcy, jako maksymalny okres gwarancji.
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

S=C+G
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w siwz.
Największa liczba punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty
za najkorzystniejszą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może wydłużyć 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.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o okolicznościach, o których mowa
w art. 92 ustawy.
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający
unieważnia postępowanie.
O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców,
którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez
nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne
materiały.

ROZDZIAŁ XIII.

Zawarcie umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Ubezpieczenie.

1.

2.

Zawarcie umowy.
1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do niniejszej siwz.
2) Termin zawarcia umowy określa art. 94 ustawy.
3) Przed zawarciem umowy, wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu w szczególności umowę konsorcjum, o której mowa
w rozdz. III pkt 7 siwz.
4) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

ROZDZIAŁ XIV.
1.
2.
3.
4.
5.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy.
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.
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6.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

Rozdział XV.
1.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
zamawiający informuje, że:
1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy)
również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych
z niniejszym postępowaniem są:
a) Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin,
b) Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin;
2) inspektorem ochrony danych jest:
a) w Gminie Miasto Szczecin – Urzędzie Miasta Szczecin – Dane kontaktowe: Inspektor ochrony
danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 91 42 45 702,
adres e-mail: iod@um.szczecin.pl,
b) w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie: Dane kontaktowe: Inspektor
ochrony danych: Elżbieta Jachowicz, iod@ts.szczecin.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „wymiana napędu zwrotnicy
najazdowej wbudowanej na pl. Zwycięstwa wraz z wymianą układu sterowania”
prowadzonym za nr sprawy 24/ZP/DZ/10/UM/2020, w trybie przetargu nieograniczonego oraz
zgodnie z zapisem, o którym mowa w § 10 wzoru umowy – zał. nr 4 do siwz;
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy a także postanowieniami
§ 10 ust. 2 pkt 4 wzoru umowy oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy);
5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
a) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, albo przez cały
czas trwania umowy i okres jej rozliczenia – jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4
lata;
b) przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w związku z art. 140 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE;
c) do czasu przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji – w zakresie określonym w przepisach
o archiwizacji;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku, gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania
dodatkowych
informacji
mających
na
celu
sprecyzowanie
żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
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zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku, gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach
do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach
do protokołu, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim
osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4);
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
wykonawcy w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we
wzorze formularza oferty cenowej – załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 7.
4. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy, do upływu terminu ich
wniesienia.
ROZDZIAŁ XVI. Opis przedmiotu zamówienia.
1.
2.
3.
4.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana napędu zwrotnicy najazdowej wbudowanej
na pl. Zwycięstwa wraz z wymianą układu sterowania.
Nazwa i Kod CPV:
Rozjazdy – 34941600-1;
Iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań – 34946220-8.
Zamówienie nie jest udzielane w częściach.
Parametry techniczno-jakościowe:
1) Zestaw napędu elektromagnetycznego zwrotnicy wraz z kontrolą położenia iglic i zamknięcia rygli
o następujących parametrach:
- napięcie zasilania 400 – 850 VDC,
- dopuszczalne obciążenie osi na pokrywę skrzyni ziemnej do min. 12000 kg,
- sygnalizacje: zamknięcia cięgła nastawczego, obu cięgieł kontrolnych w obu pozycjach
skrajnych, zablokowania polecenia do przestawienia przez wsunięcie klucza do gniazda
nastawczego,
- zamknięcie cięgła nastawczego w obu pozycjach skrajnych,
- zamknięcie obu cięgieł kontrolnych w obu pozycjach skrajnych,
- bezpieczeństwo przejazdu zgodne ze standardem z SIL 3.
Zestaw napędu musi składać się ze skrzyni ziemnej, skrzyni rozjazdowej, układu cięgieł, napędu
elektromagnetycznego oraz tłumika.
Ze względów eksploatacyjnych zestaw musi być kompatybilny z istniejącym rozjazdem
na pl. Zwycięstwa.
2) Sterownik zwrotnicy:
- współpraca z systemem sterowania z tramwaju za pomocą podczerwieni wg standardu
obowiązującego w Tramwajach Szczecińskich Sp. z o.o.,
- zabezpieczenie położenia napędu podczas przejazdu tramwaju w oparciu o obwody torowe,
- budowa modułowa,
- wyświetlanie informacji o stanie urządzenia dla kierującego pojazdem,
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5.
6.
7.
8.

- rejestrowanie zdarzeń w pamięci,
- ogrzewanie rozjazdów z funkcją sterowania zdalnego i lokalnego wyposażone w monitoring
prądów poszczególnych grzałek, pomiar temperatury szyny i automatykę pogodową,
- synchronizacja czasu za pomocą GPS,
- funkcje diagnostyki dostępne lokalnie i zdalnie (łącze GPRS, LAN. WiFi itp.),
- możliwość współpracy z sygnalizacją uliczną,
- zasilanie obwodów sterujących napięciem 24 V DC
- napięcie robocze: 400 - 900 V DC,
- standard bezpieczeństwa min. SIL 2.
Inne wymagania.
Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały nie starsze niż z 2019 roku.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do siwz.
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy, o którym mowa w pkt 6.
Fotografie istniejącej zwrotnicy i układu sterowania – zał. nr 7 do siwz.
Członkowie komisji przetargowej:

przewodniczący komisji
członek komisji
sekretarz komisji

PREZES ZARZĄDU

Krystian Wawrzyniak
----------------------------------------------(zatwierdził w imieniu zamawiającego)
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Załącznik nr 1 do siwz
…………….………………….
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
Ja (My), niżej podpisany (ni) ................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
............................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
............................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
REGON....................................................................... Nr NIP .............................................................
Nr konta bankowego: ...........................................................................................................................
nr telefonu .................................................................... nr faxu ...........................................................
e-mail .........................................................................
KRS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(adres internetowy strony, na której dostępny jest: KRS lub informacja z CEIDG oraz dane referencyjne dokumentu wykonawcy.
W przypadku składania oferty wspólnej należy podać ww. informacje dla każdego z wykonawców wspónie składających ofertę)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „wymianę napędu zwrotnicy
najazdowej wbudowanej na pl. Zwycięstwa wraz z wymianą układu sterowania”, składam(y)
niniejszą ofertę.
1.

2.
3.
4.
5.

Oferuję(my) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
płatności określonych w siwz za cenę brutto w wysokości: ……………………. zł, (w tym podatek
VAT według obowiązującej stawki ……….%) (słownie: ………………………………………….………….
złotych),
Oferuję(my) udzielenie gwarancji jakości (i rękojmi) na okres ………… miesięcy od dnia
odbioru (nie mniej niż 12 m-cy i nie więcej niż 36 m-cy).”
Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym
przez zamawiającego.
Oświadczam(y), że powierzymy podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:
Lp.
1.
…

Firma (nazwa) podwykonawcy

Część (zakres) zamówienia

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).
6.

Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje
takie zawarte są w następujących dokumentach: .............................................................................
………………………………………………………………………………………………………….………..……………………………
Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
…………………………………………………………………………………………………………….……...……………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……...……………………………
Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub
niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.
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7.
8.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
Oświadczam, że jestem:
 mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem *
 dużym przedsiębiorstwem*
* w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1292
ze zm.). (* należy zaznaczyć odpowiedni „kwadrat”).
Uwaga! w przypadku składania oferty wspólnej powyższe oświadczenie należy złożyć dla każdego
z wykonawców odrębnie.

Ofertę składam(y) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.
Na
1.
2.
3.

ofertę składają się :
...................................
...................................
...................................

........................., dn. ..................

........................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika wykonawcy )

1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 2 do siwz
............................................................
(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY2
o braku podstaw do wykluczenia
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(dalej PZP)
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Ja (My), niżej podpisany (ni)
........................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
............................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
............................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„wymianę napędu zwrotnicy najazdowej wbudowanej na pl. Zwycięstwa wraz z wymianą
układu sterowania”, składam(y) następujące oświadczenie:
oświadczam(my), że w stosunku do wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale V pkt 1
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

........................., dn. ..................
(miejscowość )

.................................................................
(podpis)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
2

oświadczenie składa każdy
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Załącznik nr 3 do siwz

.........................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I PODMIOTACH TRZECICH
(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP)
Ja (my), niżej podpisany(ni) ..................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: ...............................................................................................................
............................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
............................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„wymianę napędu zwrotnicy najazdowej wbudowanej na pl. Zwycięstwa wraz z wymianą
układu sterowania” oświadczam(my), co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam/y, że wykonawca, którego reprezentuję/jemy spełnia warunki udziału w postępowaniu
określone w Rozdziale V pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

........................., dn. ....................

II.

................................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
WYKONAWCA (należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich):

SIĘ

1. Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
w Rozdziale V pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca, którego
reprezentuję/jemy polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (podmiot/ty trzeci/cie):
Lp.

Pełna nazwa/firma i adres oraz
KRS/CEiDG podmiotu trzeciego

Wskazanie warunku określonego
w Rozdziale V pkt 2, którego dotyczy wsparcie
podmiotu trzeciego

1.
2.
2. Oświadczam/y, że podmiot/y wymienione w pkt II. ppkt 1 spełniają warunki udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim powołuję/emy się na ich zasoby oraz, że w stosunku do podmiotu/ów
wymienionych w pkt II. ppkt 1 nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach
określonych w Rozdziale V pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

........................, dn. ...........................

............................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)
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wzór umowy

Załącznik nr 4 do siwz
UMOWA NR

…/TS/DZ/…/2020

zawarta w dniu …………………………. w Szczecinie pomiędzy:
Gminą Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10,
zwaną w treści umowy Zamawiającym,
reprezentowaną przez Pełnomocnika - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr 0000323711, NIP: 3020000476, REGON: 320604492, wysokość kapitału
zakładowego 109.419.500,00 zł,
którą reprezentuje:
Krystian Wawrzyniak – Prezes Zarządu
a
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
NIP:
, REGON:
,
którą
reprezentuje:
…………………………………………..
zwanym/zwaną w treści umowy Wykonawcą,
wspólnie zwanymi dalej Stronami.
Umowa niniejsza zawarta została w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie oznaczonej nr 24/ZP/DZ/10/UM/2020, zgodnie
z przepisami ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r.,
poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP.
Zamawiający oświadcza, że do wykonywania czynności Zamawiającego w procesie realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Wymiana napędu zwrotnicy najazdowej wbudowanej na pl. Zwycięstwa wraz
z wymianą układu sterowania” swoim Pełnomocnikiem ustanowił Tramwaje Szczecińskie Spółkę z o.o.
z siedzibą w Szczecinie.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.

2.
3.

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się
dokonać wymiany napędu zwrotnicy najazdowej wbudowanej na pl. Zwycięstwa w Szczecinie wraz
z wymianą układu sterowania.
Parametry techniczne dla napędu i sterownika zwrotnicy opisane są w załączniku nr 1 do umowy.
Umowa nie jest umową o roboty budowlane.
Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie
do wykonywania umowy lub dysponuje osobami, które spełniają powyższe warunki
i zobowiązuje się wykonać umowę z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty oraz
aktualnym poziomem wiedzy i techniki.
§ 2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 90 dni od zawarcia umowy.
Dniem wykonania przez Wykonawcę umowy jest dzień doręczenia Zamawiającemu zgodnego
ze stanem faktycznym zawiadomienia o wykonaniu przedmiotu umowy.
§ 3.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto
w wysokości …………….zł (słownie:………….), na które składa się wynagrodzenie netto w wysokości
……………. zł (słownie: ………….) i podatek od towarów i usług w kwocie ………….. zł (słownie:
…………………………..).
Wynagrodzenie ryczałtowe płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę
po odbiorze dokonanym przez Zamawiającego.
Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię protokołu odbioru przedmiotu umowy.
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4.
5.
6.
7.

Wykonawca doręcza fakturę na adres wskazany w danych kontaktowych.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury.
Wynagrodzenie jest płatne przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Dniem
zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym
zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw. dalej „wykazem”. Gdy w wykazie
ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek
bankowy ujawniony w wykazie.

§ 4.
TEREN OBJĘTY PRACAMI
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem prowadzenia prac i otrzymał od Zamawiającego
odpowiedzi na pytania mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji umowy, w związku
z czym nie będzie występował z tego tytułu z żadnymi roszczeniami wobec Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych przy wykonywaniu prac,
2) odpowiedniego zabezpieczenia miejsca prac,
3) utrzymywania porządku w rejonie wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkód oraz
usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków (w tym uzyskanych z demontażu starego
napędu), śmieci, urządzeń prowizorycznych, itp.,
4) pozostawienia po zakończeniu prac terenu w czystości, nadającego się do użytkowania,
5) odtworzenia ewentualnych uszkodzeń i zniszczeń.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia ust. 2 pkt 3, Zamawiający (bez upoważnienia
Sądu) natychmiastowo samodzielnie przywróci wymagany porządek w rejonie wykonywanych prac
i obciąży Wykonawcę karą umowną wskazaną w § 8 ust. 1 pkt 3.

1.
2.

3.

4.

§ 5.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od zawarcia umowy do doręczenia Zamawiającemu
harmonogramu realizacji przedmiotu umowy sporządzonego w wersji pisemnej.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace na torowisku tramwajowym w odległości 1,10 m
od istniejącej sieci trakcyjnej. W przypadku potrzeby zbliżenia się do sieci na mniejszą odległość,
Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyłączenie napięcia w sieci
trakcyjnej w ramach odpłatnie świadczonych przez Zamawiającego usług dopuszczenia
do wykonywania operacji w pobliżu sieci trakcyjnej.
Prace na infrastrukturze torowej mogą być wykonywane wyłącznie w warunkach przerwy
w ruchu tramwajowym w godzinach od 24.00 do 4.00. Nie przewiduje się możliwości całodobowego
okresowego wstrzymania ruchu tramwajowego celem wykonywania prac. Jeżeli w trakcie wykonywania
umowy z powodów związanych z działaniami Wykonawcy konieczne okaże się podjęcie przez służby
techniczne użytkownika torowiska – „Tramwajów Szczecińskich” Sp. z o.o. w Szczecinie czynności
w celu przywrócenia lub utrzymania ruchu tramwajowego lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na
drodze Wykonawca – na zasadzie wynikającej z art. § 393 § 1 Kodeksu cywilnego – zapłaci
„Tramwajom Szczecińskim” Sp. z o.o. w Szczecinie – poniesione z tego tytułu koszty ryczałtowo
ustalone w wysokości 2.000,00 zł netto (bez podatku VAT) za każdą godzinę (od wyjazdu do powrotu
do miejsca stacjonowania na terenie Szczecina) użycia pojazdu specjalistycznego wraz z obsługą
wykorzystywanego do tych czynności. Wykonawca dokona zapłaty w terminie 14 dni od doręczenia
faktury wystawionej przez „Tramwaje Szczecińskie” Sp. z o.o. w Szczecinie.
Jeżeli w trakcie wykonywania umowy z powodów związanych z działaniami Wykonawcy, niemożliwe
będzie prowadzenie ruchu tramwajowego, Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić
funkcjonowanie komunikacji zastępczej za tramwajową na warunkach określonych przez
Zamawiającego, jako organizatora transportu miejskiego w Szczecinie (bezpośrednio zadania te
wykonuje jednostka budżetowa Zamawiającego – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie).
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu koszty
przeorganizowania komunikacji i uruchomienia komunikacji zastępczej, przy czym obejmować one będą
nie tylko zapewnienie komunikacji zastępczej na trasie tramwajowej, na której ujawniono wadę ale
także reorganizację innych połączeń komunikacji miejskiej. ZDiTM określi niezbędne parametry
techniczne i organizacyjne (w tym: parametry taboru, częstotliwość i czas kursowania, wybór
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przewoźnika) dla linii tramwajowych i autobusowych kursujących po zmienionej czasowo trasie oraz
związane z tym koszty, w szczególności:
1) koszty wynikające ze zmiany rozkładów jazdy oraz wydłużenia tras linii autobusowych
i tramwajowych,
2) koszty zastępczej komunikacji autobusowej za tramwaje,
3) koszty oznakowania tras komunikacyjnych oraz przystanków autobusowych i tramwajowych,
4) koszty utrzymania zaplecza socjalno-sanitarnego, niezbędnego do realizacji przewozów
na zmienionych trasach.
5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy po zakończeniu prac. Odbiór prawidłowo
wykonanego przedmiotu umowy dokonany zostanie w terminie 7 dni od zawiadomienia o wykonaniu
przedmiotu umowy (złożonego w formie pisemnej na adres pełnomocnika Zamawiającego tj.
„Tramwaje Szczecińskie” Sp. z o.o., ul. Klonowica 5, 71–241 Szczecin, sekretariat, pok. 108 lub
w wersji elektronicznej na adres: inwestycje@ts.szczecin.pl).
6. W trakcie czynności odbiorowych Wykonawca doręczy Zamawiającemu dokumentację techniczno–
ruchową napędu zwrotnicy oraz wyniki pomiarów elektrycznych. W przypadku wadliwie wykonanego
przedmiotu umowy lub niedoręczenia wymaganych dokumentów Zamawiający przerwie czynności
odbiorowe, a Wykonawca dokona poprawek i zawiadomi Zamawiającego o ich wykonaniu lub doręczy
Zamawiającemu wymagane dokumenty, co będzie stanowiło podstawę do ponownego przystąpienia
przez Zamawiającego do czynności odbiorowych.
§ 6.
GOSPODARKA ODPADAMI
Elementy demontowanego napędu zwrotnicy Wykonawca zobowiązany jest przekazać użytkownikowi
torowiska w Szczecinie przy ul. Klonowica 5.
§ 7.
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy,
przez okres ….. miesięcy od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
2. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji
jakości na wykonane roboty na okres ….. miesięcy od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy
przez Zamawiającego.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do usunięcia wad ujawnionych
w okresie gwarancji w przedmiocie umowy wykonanym na podstawie niniejszej umowy, o których
Wykonawcę zawiadomi Zamawiający i poniesienia kosztów komunikacji zastępczej oraz kosztów
zabezpieczenia wadliwego elementu przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności
określonych poniżej.
4. W przypadku ujawnienia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiający zawiadamia o niej
Wykonawcę. Zawiadomienie o wadzie dokonywane jest drogą elektroniczną (na adres e-mail
Wykonawcy: …………………………….) przez całą dobę w każdym dniu tygodnia.
5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę w terminie 7 dni od przesłania zawiadomienia
o wadzie przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, na podstawie złożonego przez Wykonawcę
uzasadnionego wniosku uzna, że usunięcie wad nie będzie możliwe w tym terminie, to wyznaczy
Wykonawcy inny, odpowiedni termin usunięcia wady.
6. Jeżeli wada, stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze lub uniemożliwiłaby ruch
tramwajowy, a środki podjęte przez użytkownika torowiska w trybie ust. 8 okażą się niewystarczające,
Wykonawca na zasadach określonych w § 5 ust. 4 zobowiązany jest na swój koszt zapewnić
funkcjonowanie komunikacji zastępczej za tramwajową.
7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi mogą być dochodzone niezależnie od uprawnień z tytułu
gwarancji jakości.
8. W przypadku, gdy ujawniona wada zgłoszona przez Zamawiającego stanowiłaby zagrożenie dla
bezpieczeństwa na drodze lub uniemożliwiłaby ruch tramwajowy, służby techniczne Tramwajów
Szczecińskich Sp. z o.o., w razie konieczności, bezpośrednio po ujawnieniu wady dokonają
zabezpieczenia wadliwego elementu przedmiotu umowy w celu umożliwienia korzystania z przedmiotu
umowy do czasu podjęcia przez Wykonawcę odpowiednich czynności. Dokonanie zabezpieczenia nie
stanowi uszczerbku dla uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego. Zabezpieczenie może być
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dokonywane wielokrotne, w zależności od potrzeb. Dokonanie każdego zabezpieczenia jest odpłatne,
a jego koszty ponosi Wykonawca zgodnie z ust. 9.
9. Wykonawca na zasadzie wynikającej z art. 393 § 1 Kodeksu cywilnego zobowiązuje się zapłacić Spółce
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. koszty każdorazowej interwencji służb technicznych tej Spółki,
związanych z doraźnym zabezpieczeniem powstałej wady w infrastrukturze torowo-sieciowej, która
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze lub uniemożliwia ruch tramwajowy. Koszt każdej
interwencji służb technicznych Spółki Tramwaje Szczecińskie wynosi 1.500,00 PLN netto. Spółka
wystawi Wykonawcy fakturę VAT z terminem płatności 7 dni od dnia jej doręczenia.
§ 8.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie – w wysokości 200,00 zł,
2) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu harmonogramu realizacji umowy – w wysokości 50,00 zł,
3) za każdy przypadek naruszenia postanowienia § 4 ust. 2 pkt 3 – w wysokości 500,00zł,
4) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10%
wynagrodzenia ryczałtowego netto wskazanego w § 3 ust. 1,
5) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu w ramach rękojmi lub gwarancji każdej wady
stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze lub uniemożliwiającej ruch tramwajowy –
w wysokości 3.000,00 zł,
6) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu w ramach rękojmi lub gwarancji wady przedmiotu
umowy, której wystąpienie wpływa jedynie na walory estetyczne przedmiotu umowy i nie stanowi
zagrożenia dla bezpieczeństwa na drodze lub nie uniemożliwia ruchu tramwajowego –
w wysokości 200,00 zł.
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
3. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 2 roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne
z dniem zaistnienia zdarzenia, stanowiącego podstawę do zapłaty kary umownej.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego karę umowną.
5. Zamawiający może potrącić karę umowną oraz odszkodowanie z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania i kary umownej.
§ 9.
ZMIANA UMOWY
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.

Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO
– informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii
Krajowej 1, 70–456 Szczecin, przetwarzającym dane osobowe są Tramwaje Szczecińskie
Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71 –241 Szczecin,
2) osobami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych w podmiotach wskazanych w pkt 1 są
inspektorzy ochrony danych, z którymi można kontaktować się w następujący sposób:
a) Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin: e-mail: iod@um.szczecin.pl, tel. 91 42
45 702,
b) Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.: e-mail: iod@ts.szczecin.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu:
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a)
b)
c)
d)

3.

zawarcia i wykonania niniejszej umowy,
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym,
kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy,
ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także w celu dochodzenia
ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej umowy,
e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy
i podmioty,
f) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania,
4) odbiorcami danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja
związania z realizacją umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym
w szczególności w oparciu o art. 2 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej,
b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego, w szczególności podmioty
świadczące usługi audytowe, usługi doradcze, usługi nadzoru inwestorskiego,
c) inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
– podmioty świadczące pomoc prawną,
– podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,
– podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, okres rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń
i obrony swoich praw z tytułu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych, a także przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d)
w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.
w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE,
6) osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu
do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na zasadach
określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
7) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane
osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO,
8) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest warunkiem
zawarcia umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego wykonania umowy;
konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia i realizacji umowy,
9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO,
10) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności
następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia
do wykonywania określonych czynności, dane wynikające z umów o pracę oraz z innej
dokumentacji związanej z kontrolą realizacji przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę,
11) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane
dotyczą jest Wykonawca,
12) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora zamieszczona jest
na stronie BIP http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11000.asp w zakładce Ochrona danych
osobowych/RODO.
Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych (w rozumieniu
RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu
m.in. wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wniosku o zmianę osób wskazanych
przez Wykonawcę do realizacji umowy oraz uprawnień budowlanych osób skierowanych do realizacji
umowy. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 4 poniżej.
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4.

Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne,
których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu:
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie, że dane osobowe
będą Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę),
2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego,
3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 11.
DANE KONTAKTOWE
1. W celu wykonania niniejszej umowy strony wskazują następujące dane kontaktowe:
1) ze strony Zamawiającego:
a) osoba odpowiedzialna:
b) tel.:
c) adres email:
d) adres korespondencyjny: ul. Klonowica 5, 71–241 Szczecin,
2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba odpowiedzialna:
b) telefon kontaktowy:
c) adres e-mail:
d) adres korespondencyjny:
2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy, jednakże dla jej skuteczności
wymagane jest pisemne poinformowanie drugiej strony.
§ 12.
INFORMACJA PUBLICZNA
Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww.
ustawie.
§ 13.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy …………………………

Specyfikacja techniczna dotycząca zadania „Wymiana napędu zwrotnicy
najazdowej wbudowanej na pl. Zwycięstwa wraz z wymianą układu
sterowania”
Zestaw napędu elektromagnetycznego zwrotnicy wraz z kontrolą położenia iglic i zamknięcia rygli
o następujących parametrach:
- napięcie zasilania 400 – 850 VDC,
- dopuszczalne obciążenie osi na pokrywę skrzyni ziemnej do min. 12000 kg,
- sygnalizacje: zamknięcia cięgła nastawczego, obu cięgieł kontrolnych w obu pozycjach skrajnych,
zablokowania polecenia do przestawienia przez wsunięcie klucza do gniazda nastawczego,
- zamknięcie cięgła nastawczego w obu pozycjach skrajnych,
- zamknięcie obu cięgieł kontrolnych w obu pozycjach skrajnych,
- bezpieczeństwo przejazdu zgodne ze standardem z SIL 3.
Zestaw napędu musi składać się ze skrzyni ziemnej, skrzyni rozjazdowej, układu cięgieł, napędu
elektromagnetycznego oraz tłumika.
Ze względów eksploatacyjnych zestaw musi być kompatybilny z istniejącym rozjazdem na pl. Zwycięstwa.
Sterownik zwrotnicy:
- współpraca z systemem sterowania z tramwaju za pomocą podczerwieni wg standardu obowiązującego
w Tramwajach Szczecińskich Sp. z o.o.,
- zabezpieczenie położenia napędu podczas przejazdu tramwaju w oparciu o obwody torowe,
- budowa modułowa,
- wyświetlanie informacji o stanie urządzenia dla kierującego pojazdem,
- rejestrowanie zdarzeń w pamięci,
- ogrzewanie rozjazdów z funkcją sterowania zdalnego i lokalnego wyposażone w monitoring prądów
poszczególnych grzałek, pomiar temperatury szyny i automatykę pogodową,
- synchronizacja czasu za pomocą GPS,
- funkcje diagnostyki dostępne lokalnie i zdalnie (łącze GPRS, LAN. WiFi itp.),
- możliwość współpracy z sygnalizacją uliczną,
- zasilanie obwodów sterujących napięciem 24 V DC
- napięcie robocze: 400 - 900 V DC,
- standard bezpieczeństwa min. SIL 2.
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................................
(pieczęć wykonawcy)

Ja(/My)
będąc

niżej

Załącznik nr 5 do siwz
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonana zamówienia

podpisany(/ni)

...........................................................................................................

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

działając w imieniu i na rzecz:
............................................................................................................................................................

(nazwa i adres Podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

zobowiązuję się do oddania na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) nw. zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia:
............................................................................................................................................................

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe
lub ekonomiczne)

do dyspozycji Wykonawcy:
.....................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
„wymiana napędu zwrotnicy najazdowej wbudowanej na pl. Zwycięstwa wraz z wymianą
układu sterowania”
Ponadto oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
............................................................................................................................................................
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
............................................................................................................................................................
c) okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił:
............................................................................................................................................................
d) zrealizuję następujący zakres usług (w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane):
............................................................................................................................................................

.....................................................
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

...........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego
do dyspozycji zasoby)

27

Nr sprawy 24/ZP/DZ/10/UM/2020

-wzór-

Załącznik nr 6 do siwz

............................................................
(pieczęć wykonawcy)
Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
Ja (My), niżej podpisany (ni) ......................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
............................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
............................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: „wymianę napędu zwrotnicy najazdowej wbudowanej na pl. Zwycięstwa
wraz z wymianą układu sterowania”, oświadczam(y), że: należymy do tej samej grupy kapitałowej
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 1076 ze zm.), z niżej wymienionymi
wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu:
Lp.

Nazwa (firma)

Adres siedziby podmiotu wchodzącego
w skład tej samej grupy kapitałowej

1.
…

..............................., dn. ...........................

......................................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Oświadczam(y), że: nie należę/należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
PZP, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.:
Dz. U. z 2020r., poz. 1076 ze zm), z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym
postępowaniu.

..............................., dn. ...........................

......................................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)
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