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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111986-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Pojazdy elektryczne
2019/S 049-111986

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
ul. Jana Brożka 3
Kraków
30-347
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Straż Miejska Miasta Krakowa
ul. Dobrego Pasterza 116
Kraków
31-416
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk

mailto:przetargi@khk.krakow.pl
http://www.khk.krakow.pl
mailto:przetargi@khk.krakow.pl
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Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Reymonta 20
Kraków
30-059
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Józefińska 14
Kraków
30-529
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Urząd Miasta Krakowa (Wydział Obsługi Urzędu)
pl. Wszystkich Świętych 3-4
Kraków
31-004
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

mailto:przetargi@khk.krakow.pl
http://www.khk.krakow.pl
mailto:przetargi@khk.krakow.pl
http://www.khk.krakow.pl
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I.1) Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Sportowej
ul. Walerego Sławka 10
Kraków
30-633
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
ul. Rozrywka 1
Kraków
30-001
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Zarząd Budynków Komunalnych
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
Kraków
31-319
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Zarząd Cmentarzy Komunalnych
ul. Rakowicka 26
Kraków
31-510
Polska

mailto:przetargi@khk.krakow.pl
http://www.khk.krakow.pl
mailto:przetargi@khk.krakow.pl
http://www.khk.krakow.pl
mailto:przetargi@khk.krakow.pl
http://www.khk.krakow.pl
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Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
ul. Praska 64
Kraków
30-322
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
ul. Górka Narodowa 116
Kraków
31-234
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny
al. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14
Kraków
30-232
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:

mailto:przetargi@khk.krakow.pl
http://www.khk.krakow.pl
mailto:przetargi@khk.krakow.pl
http://www.khk.krakow.pl
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Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Rynek Główny 35
Kraków
31-011
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Wygrana 2
Kraków
30-311
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
ul. św. Wawrzyńca 15
Kraków
31-060
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Senatorska 1
Kraków
30-106

http://www.khk.krakow.pl
mailto:przetargi@khk.krakow.pl
http://www.khk.krakow.pl
mailto:przetargi@khk.krakow.pl
http://www.khk.krakow.pl
mailto:przetargi@khk.krakow.pl
http://www.khk.krakow.pl
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Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
al. Jana Pawła II 188
Kraków
30-969
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miejska Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Reymonta 20
Kraków
30-059
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.
ul. Brożka 3
Kraków
30-347
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213

mailto:przetargi@khk.krakow.pl
http://www.khk.krakow.pl
mailto:przetargi@khk.krakow.pl
http://www.khk.krakow.pl
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Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Zarząd Transportu Publicznego
ul. Wielopole 1
Kraków
31-072
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług najmu samochodów elektrycznych
Numer referencyjny: KHK/ZP/PN/7/2019

II.1.2) Główny kod CPV
34144900

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
3.3. Przedmiotem zamówienia jest najem samochodów elektrycznych na okres 36 miesięcy:
3.3.1. w części I: 41 sztuk, co najmniej 4-osobowy, w tym 39 szt. w kolorze białym i 2 szt. w kolorze popielatym
lub szarym, lub srebrnym;
3.3.2. w części II: 5 szt., co najmniej 5-osobowy, w kolorze białym.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SIWZ.

http://www.khk.krakow.pl
mailto:przetargi@khk.krakow.pl
http://www.khk.krakow.pl
https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/zamowienia-publiczne/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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3.5. Zamawiający w każdej części przewiduje w ramach tzw. prawa opcji możliwość zamówienia dodatkowo
do 20 % pojazdów w kolorze białym, w okresie do 1 roku od podpisania umowy (tj. pula 20 % dodatkowych
pojazdów – dla każdej części – zostanie rozdysponowana w ramach wszystkich umów zawartych przez
Zamawiających w ramach danej części; okres 1 roku będzie liczony od daty zawarcia każdej z umów
odrębnie). Po wykorzystaniu puli pojazdów z prawa opcji w danej części, uprawnienie to wygasa dla wszystkich
Zamawiających dla danej części. Szczegóły zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali datę, godzinę i miejsce dostarczenia towaru
Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że dostawa nastąpi na terenie miasta Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
3.3. Przedmiotem zamówienia jest najem samochodów elektrycznych na okres 36 miesięcy:
3.3.1. w części I: 41 sztuk, co najmniej 4-osobowy, w tym 39 szt. w kolorze białym i 2 szt. w kolorze popielatym
lub szarym, lub srebrnym;
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SIWZ.
3.5. Zamawiający w każdej części przewiduje w ramach tzw. prawa opcji możliwość zamówienia dodatkowo
do 20 % pojazdów w kolorze białym, w okresie do 1 roku od podpisania umowy (tj. pula 20 % dodatkowych
pojazdów – dla każdej części – zostanie rozdysponowana w ramach wszystkich umów zawartych przez
Zamawiających w ramach danej części; okres 1 roku będzie liczony od daty zawarcia każdej z umów
odrębnie). Po wykorzystaniu puli pojazdów z prawa opcji w danej części, uprawnienie to wygasa dla wszystkich
Zamawiających dla danej części. Szczegóły zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
3.5. Zamawiający w każdej części przewiduje w ramach tzw. prawa opcji możliwość zamówienia dodatkowo
do 20 % pojazdów w kolorze białym, w okresie do 1 roku od podpisania umowy (tj. pula 20 % dodatkowych
pojazdów – dla każdej części – zostanie rozdysponowana w ramach wszystkich umów zawartych przez
Zamawiających w ramach danej części; okres 1 roku będzie liczony od daty zawarcia każdej z umów
odrębnie). Po wykorzystaniu puli pojazdów z prawa opcji w danej części, uprawnienie to wygasa dla wszystkich
Zamawiających dla danej części. Szczegóły zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć pod adresem https://
Miniportal.uzp.gov.pl na ePUAP: KHK_SA/SkrytkaESP.
Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości:
Dla części 1: 120 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali datę, godzinę i miejsce dostarczenia towaru
Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że dostawa nastąpi na terenie miasta Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
3.3. Przedmiotem zamówienia jest najem samochodów elektrycznych na okres 36 miesięcy:
3.3.2. w części II: 5 szt., co najmniej 5-osobowy, w kolorze białym.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SIWZ.
3.5. Zamawiający w każdej części przewiduje w ramach tzw. prawa opcji możliwość zamówienia dodatkowo
do 20 % pojazdów w kolorze białym, w okresie do 1 roku od podpisania umowy (tj. pula 20 % dodatkowych
pojazdów – dla każdej części – zostanie rozdysponowana w ramach wszystkich umów zawartych przez
Zamawiających w ramach danej części; okres 1 roku będzie liczony od daty zawarcia każdej z umów
odrębnie). Po wykorzystaniu puli pojazdów z prawa opcji w danej części, uprawnienie to wygasa dla wszystkich
Zamawiających dla danej części. Szczegóły zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

https://Miniportal.uzp.gov.pl
https://Miniportal.uzp.gov.pl
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
3.5. Zamawiający w każdej części przewiduje w ramach tzw. prawa opcji możliwość zamówienia dodatkowo
do 20 % pojazdów w kolorze białym, w okresie do 1 roku od podpisania umowy (tj. pula 20 % dodatkowych
pojazdów – dla każdej części – zostanie rozdysponowana w ramach wszystkich umów zawartych przez
Zamawiających w ramach danej części; okres 1 roku będzie liczony od daty zawarcia każdej z umów
odrębnie). Po wykorzystaniu puli pojazdów z prawa opcji w danej części, uprawnienie to wygasa dla wszystkich
Zamawiających dla danej części. Szczegóły zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć pod adresem https://
Miniportal.uzp.gov.pl na ePUAP: KHK_SA/SkrytkaESP.
Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: dla części 2: 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy.
(cd. do VI. 3:)
6.1.7.6. 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 lub kryteriów selekcji - składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ).
6.2. Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 Pzp – tj. obowiązku przekazania
przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wskazane oświadczenie przedłożyć musi każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie
elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6.3. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań Zamawiającego Wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące, aktualne na
dzień złożenia oświadczenia i dokumenty.:
6.3.1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
6.3.1.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

https://Miniportal.uzp.gov.pl
https://Miniportal.uzp.gov.pl
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— Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
tego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
— 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 powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 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.
6.3.1.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego:
6.3.1.2.1. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
— Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
tego dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.
(cd. do VI.3:)
— Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3.1.2.2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której ma dotyczyć informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp, składa informację
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym osoba ta ma miejsce zamieszkania w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.
— Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.3.1.3. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6.3.1.4. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
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6.3.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez Zamawiającego (dotyczy obu części):
6.3.3.1. materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie
Zamawiającego – w postaci danych z dokumentu homologacji pojazdów według cyklu pomiarowego WLTP, na
potwierdzenie, że dostarczane pojazdy będą spełniać wymogi Zamawiającego.
6.3.4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 6.3.1. SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5.3.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
5.3.1.3. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj,:
5.3.1.3.1. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tzn. że w okresie ostatnich
3 lat przed terminem składania ofert wykonawca zrealizował lub realizuje co najmniej 2 zamówienia, z których
każde obejmuje swoim zakresem co najmniej następujące prace:
5.3.1.3.1.1. dostawę (w rozumieniu art. 2 pkt 2 Pzp) – każda z tych form na okres minimum 12 miesięcy:
5.3.1.3.1.1.1. (dla części 1) co najmniej 30 samochodów;
5.3.1.3.1.1.2. (dla części 2) co najmniej 3 samochodów.
W przypadku złożenia oferty na obydwie części, wystarczającym będzie, gdy Wykonawca spełni warunek
przewidziany dla części 1.
W przypadku dostaw nadal wykonywanych, do oceny spełniania warunków uwzględnia się wyłącznie część
dostaw już wykonaną.
5.3.1.4. Szczególny sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunków udziału w postępowaniu:
5.3.1.4.1. Zamawiający informuje, że w przypadku warunku określonego w pkt. 5.3.1.3.1. dla każdej części
wymagane jest, aby jeden z podmiotów (Wykonawca lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca)
samodzielnie posiadał doświadczenie w minimum 1 (jednej) dostawie (wg art. 2 pkt 2 Pzp) – każda z tych form
na okres minimum 12 miesięcy – co najmniej 30 samochodów (dla części 1) lub 3 samochodów (dla części 2).
6.3.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez
wykonawcę:
6.3.2.1. warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
6.3.2.1.1. wykaz dostaw 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 dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w
zakresie potwierdzającym spełnianie warunków, o których mowa odpowiednio w pkt: 5.3.1.3.1. SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Zawiera wzór umowy - załącznik do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/04/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/06/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/04/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Miejsce otwarcia ofert: KHK S.A., Kraków, ul. Giedroycia 23, POLSKA, w Sali Konferencyjnej (I piętro).
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
— nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z pkt 5.2.
— spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 5.3.
5.2. Warunki wykluczenia Wykonawców:
5.2.1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z
postępowania określone w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Pzp.
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5.2.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 16-20 oraz ust. 5 Pzp,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 i 9 Pzp.
5.2.3. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 5.2. SIWZ oraz załączyć informację
dotyczącą przynależności do grupy kapitałowej.
5.2.4. Wykluczeniu z postępowania nie mogą podlegać również podmioty, na których zdolnościach polega
Wykonawca zgodnie z art. 22a Pzp. Przepisy o udokumentowaniu tych okoliczności stosuje się odpowiednio do
tych podmiotów.
5.2.5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
6.1.1. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
(przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli
wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.
6.1.2. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Uwaga: z uwagi na charakter tych dokumentów jako oświadczeń woli Wykonawcy, nie podlegają one
uzupełnieniu.
6.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym:
6.1.3.1. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ;
6.1.3.2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3.
SIWZ.
6.1.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3. SIWZ wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu
(JEDZ) – informacje dot. sposobu wypełniania JEDZ znajdują się pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
6.1.5. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2:
6.1.5.1. dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.
Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego,
sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia.
6.1.5.2. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie JEDZ dotyczące tych
podmiotów, podpisane przez podmiot, którego JEDZ dotyczy.
6.1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Brak podstawi wykluczenia z
postępowania musi wykazać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza wypełnienie przez Wykonawców tylko ogólnego oświadczenia dotyczącego
wszystkich kryteriów kwalifikacji, o którym mowa w Części IV sekcja α JEDZ, bez konieczności wypełniania
dalszych pozostałych sekcji części IV formularza dotyczących kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej)
weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane
przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. Dalsze informacje nt. JEDZ zawiera pkt 6.1.7.
SIWZ.
(cd. w III.1.1 oraz III.1.2).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli
lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki
ochrony prawnej, na zasadach szczegółowo opisanych w dziale VI Pzp. Wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2019
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