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1. Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego:
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowe w Kaliszu Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz
NIP: 618-00-41-528, REGON: 000617456

Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji w sprawie Zamówienia:
Adres:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38 62 - 800 Kalisz
tel.: (+48) 62 768 00 00 fax: (+48) 62 768 00 22
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek (dni robocze):

7:00 - 15:00

Strona www: www.pks.kalisz.pl; www.bip.pks.kalisz.pl
Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, do którego na podstawie art.
133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015r. poz.
2164 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego a szczegółowe
warunki jego postępowania określają postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych mają odpowiednie
zastosowanie w przypadkach wskazanym w niniejszej Specyfikacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyny.

2. Tryb udzielenia zamówienia:
1.
2.
3.
4.

Zamówienie prowadzone w formie zapytania ofertowego na podstawie Kodeksu
Cywilnego.
Niniejszy dokument określa zasady i tryb udzielenia zamówienia na dostawę autobusów
dla PKS w Kaliszu Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego.
Wszystkie pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają znaczenie przypisane Ustawą –
prawo zamówień publicznych.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr
16, poz. 93, z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego niżej opisanych
autobusów:
a) trzech sztuk autobusów z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2015;
b) dwóch sztuk autobusów z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2007.
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3.2. Szczegółowe wymagania techniczne Zamawiającego dotyczące autobusów oraz
realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2
do SIWZ:
a) Załącznik nr 1: OPIS TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNY AUTOBUSU
z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2015.
b) Załącznik nr 2: OPIS TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNY AUTOBUSU
z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2007.
3.3. Zakres zamówienia obejmuje wszelkie świadczenia ujęte w niniejszej SIWZ
i w załącznikach do niej.
3.4. Zamawiający wymaga złożenia oddzielnej oferty na każdy oferowany autobus
(Formularz ofertowy).
3.5. Leasing operacyjny winien zostać udzielony na następujących warunkach:
1) leasing operacyjny, oprocentowanie stałe.
2) waluta: w polskich złotych;
3) opłata wstępna dotycząca leasingu autobusu stanowi 20% wartości netto
przedmiotu umowy + podatek VAT;
4) raty leasingowe ustalone w oparciu o WIBOR 1M z dnia 25.10.2017 r. plus stałą
marżę;
5) okres finansowania: 60 miesięcy;
6) opłata manipulacyjna: 0%;
7) koszty opłat ubezpieczenia OC, AC w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający,
któremu przysługuje prawo indywidualnego wyboru Ubezpieczyciela i zawarcia
z nim stosownej umowy;
8) koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak
transport, rejestracja i inne, ponosi Wykonawca;
9) koszty przeglądów i napraw w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający;
10) terminy płatności rat leasingowych będą określone w umowie leasingu;
11) po zakończeniu okresu leasingu Zamawiający zobowiązuje się nabyć przedmiot
umowy za 1% wartości netto przedmiotu + podatek VAT.
4. Opis części zamówienia:
1. Zamawiający wymaga złożenia oddzielnej oferty na każdy oferowany autobus
(Formularz ofertowy).
2. Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość oferowanych autobusów.
5. Opis sposobu składania ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zawarcie umowy:
Zawarcie umowy nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego
w zawiadomieniu, przy czym wyznaczony przez Zamawiającego termin na zawarcie
umowy nie może przypadać wcześniej niż 3 dni od momentu wysłania zawiadomienia
określającego termin podpisania umowy.
7. Termin realizacji zamówienia:
Termin wydania pojazdu - w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie później niż
10 dni od dnia podpisania umowy leasingu.
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8. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust.
5 pkt 2, 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa poniżej w ust. 2.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
wymaga dołączenia do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych w ust.2 - treść oświadczenia, stanowi załącznik nr 3 do
SIWZ;
9. Z ubiegania o zamówienie wyklucza się Wykonawców, którzy:
1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Podlegają wykluczeniu z postępowania.
3. Wykonali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonaniu
tych
czynności
chyba,
że
udział
tych
Wykonawców
w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
4. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
5. Nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożyli dokumenty
zawierające błędy.
6. Nie złożyli oświadczenia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielnie zamówienia, treść oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do
SIWZ.
10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawę omyłek.
6. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z
ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu wraz z ofertą Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia:
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1) aktualnego odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
2) dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób
składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów
rejestrowych;
3) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do
SIWZ);
4) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do
SIWZ).
5) kompletacji oferowanego autobusu sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik do SIWZ lub na nim wraz ze zdjęciami oferowanego autobusu - wzór
kompletacji (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ
(Szczegółowa kompletacja oferowanego autobusu);
2. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1 spowoduje wykluczenie
oferenta z postępowania lub odrzucenie oferty. Zamawiającemu przysługuje również
prawo do wezwania oferenta do uzupełnienia dokumentów w zakreślonym terminie.
3. Wymienione powyżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo
kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone
„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej stronie, natomiast
pełnomocnictwo bezwzględnie winno być w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kserokopii.
12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub pocztą elektroniczną,
przy czym faksy i e-maile obu stron są zawsze potwierdzane drogą pisemną, a każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-maila.
3. Faks Zamawiającego: (62) 768 00 22.
4. E- mail Zamawiającego: sekretariat@pks.kalisz.pl
5. Dla oferty dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna.
6. Dla dokumentów i oświadczeń, składanych jako uzupełnienie oferty na wezwanie
Zamawiającego wystosowane na podstawie pkt 11 ppkt 1 SIWZ - zastrzeżona jest forma
pisemna.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest
formalnie:
Elżbieta Janiak tel. 62 768 00 33
e-mail: e.janiak@kpt-kalisz.pl
merytoryczne:
Arkadiusz Pyłypiw
- tel. 62 768 00 65
e-mail: a.pylypiw@kpt-kalisz.pl
13. Udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ:
1. Wykonawca może złożyć wniosek do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
wyłącznie na piśmie, nie później niż na cztery dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez
rozpoznania.
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3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 1.
4. Treść wyjaśnień zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.bip.pks.kalisz.pl.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
6. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Dokonana zmiana zapisów specyfikacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.pks.kalisz.pl
14. Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Opis przygotowania oferty:
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny
i trwały - na każdy oferowany autobus oddzielnie (Formularz ofertowy).
2. Wzór „Formularza oferty” stanowi załącznik do SIWZ
3. Do oferty należy dołączyć - wypełnione i podpisane:
a) wypełniony „Formularz oferty” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do
SIWZ lub na nim na każdy oferowany autobus oddzielnie ;
b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 11 SIWZ;
4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz
z ofertą muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z dokumentem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
6. Oferta i załączniki podpisane w imieniu Wykonawcy przez pełnomocnika wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwa.
7. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały,
aby zapobiec dekompletacji oferty.
8. Przed upływem terminu składania ofert, każdy oferent może złożyć ofertę zamienną
lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być
złożone na piśmie; koperty powinny być dodatkowo oznaczone napisami „Zmiana
oferty” lub „Wycofanie oferty”.
16. Miejsce i termin złożenia oferty
1. Ofertę należy przesłać lub złożyć w nieprzeźroczystym, zamkniętym opakowaniu
(kopercie) na adres Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38 , 62 - 800 Kalisz, osobistego złożenia oferty można dokonać
wyłącznie w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z
o.o. w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 - 38 (sekretariat pokój nr 101), opatrzonym
odpowiednio napisem:

Oferta na dostawę autobusów dla PKS w Kaliszu
(PKS/Z/01/2017)
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2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat pokój nr 101) w terminie do
dnia 15 listopada 2017 roku do godz. 1400.
Za datę wpływu przyjmuje się datę zarejestrowania oferty w sekretariacie Spółki.

17. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena oferty to całkowity koszt leasingu brutto obejmujący opłatę wstępną, sumę rat
leasingu i kwotę wykupu.
2. W racie leasingu Wykonawca uwzględnia koszty uboczne powstałe przed przekazaniem
przedmiotu leasingu, takie jak transport, rejestracja i inne.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów.
4. W przypadku wystąpienia oczywistej omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 Pzp.
5. Cena ofertowa powinna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia „formularza ofertowego” i określenia w nim
cen na wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
7. Wartości składowe ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez
oferenta.
8. Wprowadzenie przez Oferenta jakichkolwiek zmian w formularzu cenowym spowoduje
odrzucenie oferty.
9. Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegały zmianom.
10. Dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 1Mz dnia 25.10.2017 r.
18. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty i ich znaczenia.
1. Analiza i ocena ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego.
W trakcie trwania analizy i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
dokonania oględzin oferowanego przez Wykonawcę autobusu.
2. Oferty zostaną ocenione oddzielnie dla poszczególnych oferowanych autobusów.
3. Zamawiający dokona komisyjnego wyboru ofert przede wszystkim w oparciu o cenę,
wiek autobusu oraz ocenę stanu technicznego pojazdu.
4. W trakcie analizy i oceny ofert Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia
negocjacji cenowych z wybranymi Wykonawcami.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert.
6. Zamawiający ma prawo wybrać mniej niż 5 ofert (autobusów) lub nie wybrać żadnej
oferty.
19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w terminie 3 (trzech) dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty przedłożyć na
piśmie umowę w przedmiocie niniejszego zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca w działalności swojego przedsiębiorstwa stosuje wzorce umowy w
rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego (ogólne warunki umów, wzory umów,
regulaminy) obowiązany będzie przedłożyć zamawiającemu również te dokumenty
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3. Przedłożona umowa winna spełniać wymogi umowy leasingu operacyjnego wynikające z
rozdziału 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
4. W zakresie przedmiotu umowy i harmonogramu opłat przedłożona umowa będzie
zawierała postanowienia wskazane w niniejszej SIWZ (w szczególności zawarte w
Punkcie 3 SIWZ).
5. Po upływie podstawowego okresu trwania umowy leasingu, własność przedmiotu
leasingu przechodzi na Zamawiającego za wartość, o której mowa w pkt 3 ust 3.5. ppkt
10, pod warunkiem uregulowania przez Zamawiającego wszelkich zobowiązań wobec
Wykonawcy.”
Oferty nie uwzględniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
Istotne postanowienia umowy
1. Przedmiot umowy:
Wykonawca dostarczy:
Autobus -………………...............................................................................................................................................................................................................................
(marka, model, typ);

zgodnie z minimalnymi wymogami technicznymi i użytkowymi określonymi
w załączniku nr 1 do SIWZ i zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Termin realizacji zamówienia i czynności odbioru:
1) Wykonawca zobowiązany jest wydać przedmiot umowy w siedzibie
Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez strony, nie później jednak niż 10
dni od dnia podpisania umowy leasingu operacyjnego.
2) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dostawie na minimum 1 (jeden) dzień
roboczy przed jej realizacją.
3) Odbiór jakościowy przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul.
Wrocławska 30 - 38 w Kaliszu.
4) Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół.
3. Wynagrodzenie i warunki płatności:
1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z
ofertą przetargową w wysokości:
1) opłata wstępna 20% wartości netto przedmiotu umowy:
- wartość netto
- …….…….zł,
- podatek Vat w kwocie - ……….… zł,
- wartość brutto w kwocie - …………. zł
2) suma 60 rat leasingu :
- wartość netto
- ……….….zł,
- podatek Vat w kwocie - ……….… zł,
- wartość brutto w kwocie - …………. zł
3) kwota wykupu 1% wartości umowy:
- wartość netto
- ….……….zł,
- podatek Vat w kwocie - ……….… zł,
- wartość brutto w kwocie - …………. zł,
2) Zamawiający dokona zapłaty opłaty wstępnej stanowiącej 20 % wartości netto
przedmiotu umowy tj. kwotę brutto …………….. zł w dniu podpisania protokołu z
odbioru przedmiotu umowy.
3) Podstawowy okres trwania niniejszej umowy zaczyna się z dniem jej zawarcia, a
kończy z upływem ostatniego dnia okresu, za który należna jest ostatnia rata
wynagrodzenia. Ilość rat miesięcznych 60.
4) Zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie
z harmonogramem spłat, który stanowi załącznik do umowy, płatne z dołu ostatniego
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dnia miesiąca poczynając od miesiąca następującego po dniu podpisania protokołu z
odbioru przedmiotu umowy. Na tą okoliczność Wykonawca będzie wystawiał
comiesięczne faktury VAT.
5) Strony ustalają, że kwota do zapłaty przez Zamawiającego za realizację opcji wykupu
wynosić będzie ………… zł brutto, (tj. 1 % netto wartości umowy + podatek Vat).
6) Miesięczne raty leasingu w stałej i niezmiennej wysokości przez cały okres leasingu.
7) Usługa leasingu będzie obejmowała 60 miesięcznych okresów rozliczeniowych
z możliwością zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu trwania umowy.
8) Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
9) Zamawiający ponosi koszty podatku od środków transportu. Podatek od środków
transportu płatny w dwóch ratach półrocznych, na podstawie odrębnych faktur
wystawianych przez Wykonawcę w miesiącach zgodnych z miesiącem obciążenia
Wykonawcy tym podatkiem przez stosowne lokalne organy właściwe dla miejsca
siedziby lub oddziału Wykonawcy.
4. Kary umowne:
a) umowa będzie zawierać następujące wysokości kar umownych z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, tj.:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy,
 za opóźnienie w dostarczaniu przedmiotu leasingu w wymaganym terminie 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
b) kary umowne określone powyżej mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z
wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy
do zapłaty naliczonych kar, na co Wykonawca wyraża zgodę.
c) niezależnie od naliczanych kar umownych, Zamawiający może dochodzić na
zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary
umownej.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
20. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje
ich zwrot.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza przypadkami określonymi
w ustawie.
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym
czasie bez podania przyczyny.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej ze złożonych ofert bez
podawania przyczyny, bądź przedłużenia terminu składania ofert.
23. Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Opis techniczno eksploatacyjny autobusu - rok produkcji nie wcześniej niż 2015.
Opis techniczno eksploatacyjny autobusu - rok produkcji nie wcześniej niż 2007.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.
Oświadczenie o wykluczeniu.
Formularz ofertowy.
Kompletacja autobusu - rok produkcji nie wcześniej niż 2015.
Kompletacja autobusu - rok produkcji nie wcześniej niż 2007.
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