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Zamawiający:
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Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice
tel.: 32-743-84-01
faks: 32-251-97-45
www.kzkgop.com.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotycząca
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

NAPRAWĘ URZĄDZEŃ ZAINSTALOWANYCH W POJAZDACH
ORAZ W PUNKTACH ZBIERANIA DANYCH.

Zatwierdzam:
Przewodniczący Zarządu
(-) Roman Urbańczyk
Katowice, dnia 06 kwietnia 2017 r.

........................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)
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1.

Znak sprawy: ZP/PM/1/PS/6/17

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,
40-053 Katowice, ul. Barbary 21A.
NIP: 954-22-46-280
tel. 32-74-38-401, faks 32-251-97-45
strona internetowa: www.kzkgop.com.pl

2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.

Postępowanie

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

w trybie

przetargu

nieograniczonego prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej
„ustawą Pzp”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego
i Wykonawców stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej.
2.2.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.3.

Ilekroć w treści jest mowa o SIWZ rozumie się przez to niniejszą Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa urządzeń Śląskiej Karty Usług Publicznych
(ŚKUP) zainstalowanych w pojazdach oraz Punktach Zbierania Danych (PZD), które
nie są objęte naprawami gwarancyjnymi, gdyż powstały na skutek uszkodzeń
mechanicznych, aktów wandalizmu lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę 550 urządzeń w pojazdach i Punktach
Zbierania Danych, na które składają się:
- 445 uniwersalnych komputerów pokładowych CDB-6 PLUS (około 81% napraw),
- 15 drukarek fiskalnych do pojazdu Deon E wraz z przetwornicą DC3 (około 3%
napraw),
- 35 dualnych modułów do pobierania opłat F240B (około 6% napraw),
- 35 modułów do pobierania opłat F3A (około 6% napraw),
- 15 wieloportowych switch ETH (około 3% napraw),
- 5 Punktów Zbierania Danych (około 1% napraw).
Urządzenia

będące

własnością

Zamawiającego

użytkowane

są

przez

28

przewoźników wykonujących usługi transportu publicznego na liniach komunikacji
miejskiej organizowanych przez Zamawiającego na obszarze działania KZK GOP.
Obszar działania KZK GOP obejmuje 42 gminy w centralnej części Województwa
Śląskiego na obszarze w promieniu około 30 km od Katowic. Usługi napraw urządzeń
lub wymian urządzeń na czas naprawy wymagającej zabrania urządzenia do serwisu,
będą wykonywane w miejscach stacjonowania lub postoju pojazdów bądź w
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użytkowania
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infrastruktury.

W

trakcie

realizacji

umowy

miejsca

stacjonowania lub postoju pojazdów bądź użytkowania infrastruktury mogą ulegać
zmianom. O wszystkich takich zmianach Wykonawca będzie na bieżąco informowany
przez Zamawiającego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem faksu albo poczty
elektronicznej.
3.2.

Świadczenie usługi ma zagwarantować wykonanie kompleksowej naprawy urządzeń
przez Wykonawcę wraz z przywróceniem ich pełnego funkcjonowania. W przypadku
wymiany uszkodzonego urządzenia, uszkodzone urządzenie pozostaje własnością
Zamawiającego.
systemem

Wymieniane

„Śląska

równoważnych

Karta

zamiennych

urządzenia
Usług

muszą

Publicznych”.

materiałów

lub

współpracować

z istniejącym

W

zastosowania

przypadku

urządzeń,

ich

zestawienie

wraz

parametrami technicznymi ma poprawnie współpracować z pozostałymi elementami i
urządzeniami

systemu,

dodatkowych

nakładów

a

ich

zastosowanie

(finansowych,

nie

będzie

programistycznych,

wymagać

żadnych

sprzętowych

itp.)

związanych z dostosowaniem pozostałych elementów systemu oraz zrealizuje
wszystkie funkcje i będzie posiadać wszystkie cechy określone dla systemu „Śląska
Karta Usług Publicznych”.
3.3.

W przypadku zabrania urządzenia do serwisu celem wykonania naprawy Wykonawca
zainstaluje w jego miejsce urządzenie zastępcze.

3.4.

Zakres zamówienia obejmuje również udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń
wynikających z tej gwarancji.

3.5.

Wykonawca dostarczy na swój koszt urządzenie zastępcze wraz z instrukcjami
obsługi,

sterownikami,

okablowaniem

oraz

towarzyszącym

oprogramowaniem

niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia zastępczego czyli uzyskania
pełnej funkcjonalności dla Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych.
3.6.

Urządzenia zastępcze wraz z oprogramowaniem oraz części zamienne w dniu
sporządzenia oferty nie mogą być przewidziane przez producenta do wycofania z
produkcji lub sprzedaży.

3.7.

Urządzenia zastępcze wraz z oprogramowaniem oraz części zamienne muszą
pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również
rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień
gwarancyjnych.

3.8.

Wykonawca w ramach zamówienia będzie ponosił koszty związane z dojazdem do
miejsca stacjonowania pojazdu, wskazanego przez Zamawiającego lub przewoźnika,
w celu dokonania naprawy urządzenia.

3.9.

W celu zapewnienia właściwych warunków świadczenia usługi Wykonawca zapewni
całodobową usługę wraz z dostępem telefonicznym do serwisu w trybie ciągłym, tzn.
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, z maksymalnym czasem
reakcji

od

momentu

zgłoszenia

i

czasem

naprawy

(montażem

zastępczego) nie większym niż określonym w Załączniku nr 5 do Umowy.

urządzenia
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3.10. Wykonawca zobowiązany będzie zakupić i dostarczyć wszystkie materiały niezbędne
do

prawidłowego

wykonania

napraw

urządzeń

zgodnie

z

wymaganiami

Zamawiającego.
3.11. Usługi będące przedmiotem zamówienia są objęte gwarancją udzieloną przez
wykonawcę systemu „Śląska Karta Usług Publicznych” - Konsorcjum Asseco Poland
S.A. i mBank S.A., zgodnie z warunkami określonymi w załączniku Nr 5 do Umowy.
Usługa musi być wykonywana tak, aby w żaden sposób nie naruszyć gwarancji na
pozostałe urządzenia oraz użytkowany system, jak również nie doprowadzić do awarii
lub wadliwego działania systemu ŚKUP.
3.12. Zamawiający wymaga utrzymania kompatybilności oraz utrzymania jednolitości
z eksploatowanym systemem „Śląska Karta Usług Publicznych”.
3.13. Kod i nazwa usługi wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
50300000-8: Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące
komputerów

osobistych,

sprzętu

biurowego,

sprzętu

telekomunikacyjnego

i audiowizualnego.
4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługi objęte przedmiotem niniejszego zamówienia wykonywane będą sukcesywnie w
zależności od potrzeb Zamawiającego przez 3 lata od dnia zawarcia umowy.

5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

5.1.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie
wykonał lub wykonuje usługi serwisowe w zakresie napraw urządzeń mobilnych
związanych z pobieraniem opłat za przejazd, instalowanych w pojazdach
komunikacji publicznej o łącznej wartości wykonanych usług nie mniejszej niż
50 000,00 zł brutto w tym okresie,
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.2.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni łącznie
spełniać warunek, o którym mowa w pkt 5.1 lit. a SIWZ.

5.3.

Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o
którym mowa w pkt 5.1 lit. a SIWZ, może polegać na zdolnościach innych
podmiotów. W takim przypadku musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie,

będzie

dysponował

niezbędnymi

zasobami

tych

podmiotów,

w

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dowody, w
szczególności zobowiązanie, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
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W odniesieniu do warunku, o którym mowa w pkt. 5.1 lit. a SIWZ, Wykonawca może
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.

6.

OŚWIADCZENIE Z ART. 25a UST. 1 USTAWY PZP, A TAKŻE
OŚWIADCZEŃ

I

DOKUMENTÓW,

POTWIERDZAJĄCYCH

WYKAZ

SPEŁNIANIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA.
6.1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania oraz spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt
5.1 lit. a.
6.2. Oświadczenie

Wykonawca

składa

w

formie

pisemnej,

zgodnie

ze

wzorem

stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
6.3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 6.1, składa każdy Wykonawca. Oświadczenie potwierdza, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunek udziału w
postępowaniu w zakresie, w którym wykazuje jego spełnianie.
6.4. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt 5.1 lit a, polega na zdolnościach innych podmiotów,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający

przed

udzieleniem

zamówienia

wezwie

Wykonawcę,

który

złożył

najkorzystniejszą ofertę (ofertę, która została najwyżej oceniona), do złożenia aktualnych
na dzień złożenia następujących dokumentów:
6.5.

wykazu usług, o których mowa w pkt 5.1 lit. a SIWZ, wykonanych lub wykonywanych
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ), wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były lub są
wykonywane (nazwy, adresy), 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 lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
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oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje, o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące firm oraz adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. Wykonawca, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej tych informacji, przekazuje Zamawiającemu,
bez wezwania:
6.6.

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ).

Uwagi:
1.

Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. W przypadku,
gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kopia każdej zapisanej strony
powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem.

2.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podmiot, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.

3.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

4.

W przypadku określenia
innej niż waluta polska,
według średniego kursu
w którym ogłoszenie o
Publicznych.

5.

W sprawach nieuregulowanych w pkt 6 SIWZ mają zastosowanie przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).

7.

INFORMACJE

O

w złożonych dokumentach jakichkolwiek wartości w walucie
przeliczenie tej wartości na walutę polską będzie dokonane
waluty zawartego w tabeli kursów średnich NBP z dnia,
zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień

SPOSOBIE

Z WYKONAWCAMI

ORAZ

POROZUMIEWANIA

SIĘ

PRZEKAZYWANIA

ZAMAWIAJĄCEGO

OŚWIADCZEŃ

LUB

DOKUMENTÓW A TAKŻE OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
7.1

Komunikacja

między

Zamawiającym

a

Wykonawcami

odbywa

się,

zgodnie

z wyborem Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113,
z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu.
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Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Grzegorz Włoczyk –
Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Systemu Komunikacyjnego i Zamówień
Publicznych.

8.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

8.1.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł
(słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100) w terminie do dnia 19.04.2017 r.
do godz. 900.

8.2.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 w pieniądzu,
 w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
8.3.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek w Banku Pekao
S.A. o numerze 32 1240 6292 1111 0010 5895 9014 z adnotacją „Wadium –
naprawa urządzeń ŚKUP”.

8.4.

Wadium wnoszone w pieniądzu oznacza, że w terminie wniesienia wadium, powinien
być uznany rachunek Zamawiającego na kwotę wadium.

8.3.

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego
(parter, pokój 008 w godz. 8:00÷11:00 i 12:00÷14:00) w formie oryginału
dokumentu, przed upływem terminu składania ofert.

9.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 18.05.2017 r.

10.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ.
10.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,
tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo pieczątka imienna
i podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca
powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie
do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone
do oferty

powinny

notarialnie.

być

złożone

w formie

oryginału

lub

kopii

poświadczonej
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10.3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno
być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa
w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
10.4. Wraz

z

ofertą

(sporządzoną

zgodnie

ze

wzorem

stanowiącym

Załącznik

nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy) należy złożyć oświadczenie, o którym mowa
w pkt

6.1

SIWZ

(sporządzone

zgodnie

ze

wzorem

stanowiącym

Załącznik

nr 2 do SIWZ).
10.5. Jeżeli

Wykonawca

zamierza

powierzyć

podwykonawcom

wykonanie

części

zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie te części zamówienia i podać
firmy podwykonawców.
10.6. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
(kserokopia polecenia przelewu lub dokumentu wniesienia wadium w innej formie).
10.7. Ofertę należy umieścić w trwały sposób zabezpieczonej kopercie opisanej w sposób
następujący: „Oferta na naprawę urządzeń ŚKUP”. Koperta powinna być
opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego,
jak również napisem: „Nie otwierać przed dniem 19.04.2017 r., godzina 915”.
11.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Ofertę

należy

złożyć

w

siedzibie

Komunikacyjnego

Związku

Komunalnego

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter,
pokój nr 014 (kancelaria) w godzinach pracy KZK GOP, tj. w godzinach od 700
do 1500. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) w księdze
kancelaryjnej, a ofercie zostanie nadany kolejny numer.
11.2. Termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2017 r. o godz. 900. Za moment
złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2017 r. o godz. 915 w siedzibie KZK GOP,
parter, pokój nr 015.
12.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1. Do obliczenia ceny oferty należy podać średnią cenę jednostkową naprawy
poszczególnych urządzeń, którą następnie należy pomnożyć przez podaną ilość
napraw i zsumować.
Lp.
1
2
3

Nazwa naprawianego urządzenia
Uniwersalny komputer pokładowy
CDB-6 PLUS
Drukarka fiskalna do pojazdu
Deon E wraz z przetwornicą DC3
Dualny moduł do pobierania opłat
F240B

Ilość
napraw
445
15
35

Średnia cena
jednostkowa w zł
brutto

Razem

9

4
5
6

Moduł do pobierania opłat F3A
Wieloportowy switch ETH
Punkt Zbierania Danych

Znak sprawy: ZP/PM/1/PS/6/17

35
15
5

Ogółem (brutto):
Obliczona w ten sposób wartość stanowi cenę oferty i cena ta zostanie przyjęta do
oceny ofert.
12.2. Jeżeli oferta zawierać będzie błędy w obliczeniu ceny, oferta zostanie odrzucona
(art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp).
13.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT

13.1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich wagi (znaczenie):
a)

Cena oferty

- 60%

b)

Okres gwarancji

– 20%

c)

Czas naprawy

- 20%

13.2. Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu
kryteriów i ich znaczeń określonych wyżej w następujący sposób:
a)

na

podstawie

według kryterium „cena oferty” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze
wzorem:
pc=

Cn
C OO

x 100 pkt

gdzie Cn oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich ofert niepodlegających
odrzuceniu, zaś C OO oznacza cenę ocenianej oferty,
b)

według kryterium „okres gwarancji” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze
wzorem:
pg=

G
x 100 pkt
GM

gdzie GM oznacza najdłuższy okres gwarancji spośród okresów podanych we
wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu, zaś G oznacza okres gwarancji
podany w ocenianej ofercie. Jeżeli najdłuższy okres gwarancji spośród okresów
podanych we wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu będzie dłuższy niż
60 miesięcy, Zamawiający przyjmie G M = 60 (miesięcy). Jeżeli okres gwarancji
podany przez Wykonawcę w ofercie będzie dłuższy niż 60 miesięcy, dla oceny
ofert Zamawiający przyjmuje okres gwarancji równy 60 (miesięcy). Okres
gwarancji podany przez Wykonawcę w ofercie nie może być krótszy niż 24
miesiące.
c)

według kryterium „czas naprawy urządzenia” ofercie zostaną przyznane punkty
zgodnie ze wzorem:
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pn=
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NM
x 100 pkt
N

gdzie NM oznacza najkrótszy czas naprawy spośród czasów podanych we
wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu, zaś N oznacza czas naprawy
podany w ocenianej ofercie. Jeżeli najkrótszy czas naprawy spośród czasów
podanych we wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu będzie krótszy niż
7 dni, Zamawiający przyjmie NM = 7 (dni). Jeżeli czas naprawy podany przez
Wykonawcę w ofercie będzie krótszy niż 7 dni, dla oceny ofert Zamawiający
przyjmuje czas naprawy równy 7 (dni). Czas naprawy podany przez Wykonawcę
w ofercie nie może być dłuższy niż 28 dni.
Ocenę oferty stanowić będzie liczba punktów równa:
pc x 0,60 + pg x 0,20 + Pn x 0,20
13.3

Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a ustawy Pzp, ta spośród ofert, która uzyska największą
liczbę
punktów
(która
zostanie
najwyżej
oceniona),
będzie
ofertą
najkorzystniejszą.

14.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

14.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca poda Zamawiającemu, w wyznaczonym
terminie, informacje niezbędne do podpisania umowy, a w szczególności całodobowo
dostępny numer telefonu Wykonawcy zgodnie z § 6 ust. 2. Załącznika nr 5 do SIWZ
(wzór umowy).
14.2. Przed

podpisaniem

ubezpieczenia

umowy

(polisy)

Wykonawca

odpowiedzialności

dostarczy
cywilnej

w

Zamawiającemu
zakresie

kopię

prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem umowy.
14.3. Wykonawca

przed

podpisaniem

umowy

dostarczy

Zamawiającemu

dokument

potwierdzający autoryzację wydaną przez producenta urządzeń AEP Ticketing
Solutions oraz producenta urządzeń Novitus DEON E na dokonywanie napraw
urządzeń obecnie zainstalowanych w pojazdach, które nie będą powodowały utraty
gwarancji

udzielonej

przez

producenta

urządzeń

na

dostarczony

sprzęt

i

oprogramowanie dla systemu ŚKUP.
14.4. W przypadku

wykonawców

wspólnie

ubiegających

się o udzielenie

zamówienia

Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
15.

WYMAGANIA

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

WYKONANIA

UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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16.
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WZÓR UMOWY
Wzór umowy zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.

17.

ŚRODKI

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCE

WYKONAWCY

W

TOKU

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
17.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. określenia warunków udziału w postępowaniu,
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c. odrzucenia oferty odwołującego,
d. opisu przedmiotu zamówienia,
e. wyboru najkorzystniejszej oferty.
17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
w postaci

papierowej

albo

w postaci

elektronicznej

opatrzone

odpowiednio

własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
17.4. 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.
17.5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
17.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,
na które nie przysługuje odwołanie.
17.7. Szczegółowe

postanowienia

dotyczące

odwołania

zawarte

są

w

przepisach

art. 180-198 ustawy Pzp.
17.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.
17.9. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy Pzp.
18.

OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

Załączniki:

1.

Formularz ofertowy (wzór).

2.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór).

3.

Wykaz usług (wzór).
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Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór).

5.

Wzór umowy wraz z załącznikami.

