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Ogłoszenie

Numer

2020-7591-11429

Id

11429

Powstaje w kontekście projektu

RPMP.04.05.02-12-0298/18 - Zakup niskoemisyjnych autobusów CNG wraz z dostosowaniem zaplecza 
technicznego, integracja różnych środków transportu i poprawa jakości obsługi podróżnych, budowa  i 
modernizacja telematycznych (...)

Tytuł

Zakup defibrylatorów AED*  w ilości 16 szt. do pojazdów-
  komunikacji miejskiej 

w Tarnowie*AED _Automatyczny Elektryczny Defibrylator

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

1.�Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w następujących sytuacjach:
1)�kiedy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwym wykonanie Umowy 
w terminie określonym w §1 ust. 3 i § 6 ust. 3 Umowy;
2)�w przypadku zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji Umowy, z których wyniknie konieczność zmiany 
zakresu przedmiotu Umowy lub sposobu jej wykonywania, którego nie było można przewidzieć na dzień 
wszczęcia postępowania i/lub zawarcia niniejszej Umowy, w tym 
w szczególności w przypadku konieczności dostosowania  .

- w sytuacjach opisanych powyżej Stronom będzie przysługiwało uprawnienie do zmiany terminu lub 
sposobu realizacji Umowy lub/i wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy w sposób odpowiadający 
zaistniałym okolicznościom.

3)�na skutek zmiany uwarunkowań produkcyjnych po stronie Wykonawcy oraz możliwości finansowych 
Zamawiającego może nastąpić zmiana terminu realizacji Umowy, poprzez przyspieszenie terminu realizacji 
przedmiotu Umowy; 
4)�zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy, może nastąpić w przypadku zmiany urzędowej 
stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia w stosunku do stawki wskazanej w Ofercie - wynagrodzenie 
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Wykonawcy zostanie odpowiednio zwiększone lub zmniejszone przy zachowaniu kwoty netto wynikającej 
z Oferty.
5)�w sytuacjach uwarunkowanych przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz 
Wykonawcy skutkujących niemożliwością realizacji dostaw, w tym wystąpienia siły wyższej:

a)�przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależnie od woli i działań Stron, których powstania 
żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła zapobiec przy zachowaniu 
należytej  staranności,
b)�za siłę wyższą mogą być uznane w szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe 
i anormalne warunki pogodowe, katastrofy, mobilizacje, embargo, strajki, zamknięcie granic lub istotne 
utrudnienie ruchu na granicach, wydane przez władze publiczne zakazy transportowe, uniemożliwiające 
całkowite lub częściowe wykonanie Umowy,
c)�strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie w ciągu 
jednego dnia roboczego drugiej Strony, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę 
siły wyższej. Strony zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych działań, mających na celu określenie 
sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji, w celu wykonania postanowień Umowy.2.�Zamawiający może 
unieważnić postępowanie,  o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, a możliwość unieważnienia 
postępowania na tej podstawie została przewidziana  w art.93 ustawy 1a, ZO oraz Ogłoszeniu 
o zamówieniu.1.�Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli środki, które 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu 
przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana  w art.93 
ustawy 1a, ZO oraz Ogłoszeniu o zamówieniu. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się na stronie Zamawiającego : 
www.mpk.tarnow.pl_przetargi

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-10-14
1. ZO_Defibrylatory

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-10-14

Data ostatniej zmiany

2020-10-14

Termin składania ofert Planowany termin podpisania umowy



Wygenerowano: 2020-10-14 10:12 Strona 3 / 13

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Zakup defibrylatorów AED*  w ilości 16 szt. do pojazdów  komunikacji miejskiej 

2020-10-28 12:00:00 2020-11

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

MPK Spółka z o.o. w Tarnowie
Okrężna 9
33-100 Tarnów
NIP: 8730020798

Osoby do kontaktu

Maria Wieczorek
tel.: 698632660
e-mail: zamowienia@mpk.tarnow.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zakup defibrylatorów AED* w ilości 16 szt. do pojazdów (...)

Budżet części 1

80000,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne
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Opis

„Zakup defibrylatorów AED*  w ilości 16 szt. do pojazdów  komunikacji miejskiej 
w Tarnowie”
*AED _Automatyczny Elektryczny Defibrylator
2.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1  do ZO oraz szczegółowe 
warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 
do ZO  . 1.�Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy,  na 
zasadach określonych w § 1ust. 5 Umowy.
2.�Za termin realizacji zamówienia uznaje się podpisanie protokołu końcowego zdawczo – 
odbiorczego wykonania całości przedmiotu zmówienia.

Okres gwarancji

48 m-cy 

Kody CPV

33182100-0 Defibrylatory

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

Tarnów

Gmina

Tarnów

Miejscowość

Tarnów

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1)�Nie podlegają wykluczeniu;
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2)�Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu 
o zamówieniu i niniejszym ZO.
2.�Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków dotyczących:
2.1.�kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
2.1.1�Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza-

  spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

2.2.�zdolności technicznej lub zawodowej -  Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, - w tym okresie wykonał należycie dostawę defibrylatorów AED 
w ilości 5  szt. ,  z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. 
Spełnienie powyższego warunku nie musi odbywać się w ramach jednego zamówienia.
2.2.1. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych 
dostaw 

                i dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie – 
                wg  Załącznika nr 6 do ZO

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

2.3.�sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.3.1. posiada środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż wartość  10 000 zł 
(słownie:  dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

2.�W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu 
dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających , że wykonawca:
2.1.�informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 
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wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
2.2.�wykazu dostaw - dostawę defibrylatorów AED w ilości 5  szt. 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 w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały prawidłowo 
wykonane;
- 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 albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4.1.�   �Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie 
przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit.d (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz, 
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiajacego na 
podstwie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.2.�   Zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu;
4.3.�   Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4.4.�    Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 
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braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
4.5.�   Oświadczenia 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 - 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności;
4.6.�   Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
4.7.�   Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
4.8.�   Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej 
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;
4.9.�   Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1785).
5.�W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy 
Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w 
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia 
z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik Nr 5 do ZO.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

4.�Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie 
internetowej www.mpk.tarnow.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2018 poz. 798 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ww. ustawy Pzp, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 5.�Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, podlegają 
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wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania 
uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.�Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp 
z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa 
określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit.d (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz pkt 16-20 
ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne), 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy Pzp nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7.�Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany 
złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w 
Ogłoszeniu o zamówieniu i ZO. 
6.�Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
a)�W ust. 4 pkt 4.1 - 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 z 
wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 
w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit.d (przesłanki wykluczenia 
obligatoryjne);
b)�w ust. 4 pkt 4.2-4.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
��nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lubzdrowotne albo 
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłattych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnościuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu,
��nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.�Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt a oraz pkt b tiet drugie powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 
6 pkt b tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.
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8.�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 ust. 6, 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. Ust. 7 stosuje się.
9.�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.2.4.1Wykonawca, 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.
2.4.2 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 z wyłączeniem 
przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 
24 ust. 1 pkt. 13 lit.d (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) i ust. 5 ustawy (przesłanki wykluczenia 
fakultatywne). Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego. c.d. w ZO.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

c.d. Wymagań:
2.4.3 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
o którym mowa w powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej.
2.5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże  

        spełniania warunków udziału w postępowaniu.
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2.6.�Zamawiający może wykluczać wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.
3.�Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 
23
�ustawy Pzp. 
3.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone 

         w niniejszym Rozdziale musi spełniać, co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy Wykonawcy      
         łącznie.

1.�O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
w tym:
1)�Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z wyłączeniem przesłanek 
określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 
13 lit.d (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
2)�Nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu 
o zamówieniu i ZO, spośród przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
2.�Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania 
Wykonawcę:
2.1.�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 
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508, z późn 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 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344, z późn zm.);
2.2.�Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2.3.�Jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a)�Zamawiającym,
b)�osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c)�członkami komisji przetargowej,
d)�osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
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2.4.�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 Pzp, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
2.5.�Będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
2.6.�Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
2.7.�Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
2.8.�Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

c.d.WADIUM:
1.�Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości  2 000,00  zł
(słownie złotych: dwa tysiące złotych).
2.�Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)�pieniądzu,
2)�poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)�gwarancjach bankowych,
4)�gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)�poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).
3.�Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
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PEKAO S.A. O/Tarnów
30124047481111000048816753
przed upływem terminu składania ofert. Na dowodzie wpłaty należy wpisać adnotację: „Wadium na 
” –
„Zakup defibrylatorów AED  w ilości  16 szt. do pojazdów  komunikacji miejskiej 
w Tarnowie”
UWAGA! Polecenie przelewu środków pieniężnych złożone przed upływem terminu składania ofert 
nie będzie uznane za terminową wpłatę, jeżeli rachunek bankowy zamawiającego nie zostanie uznany 
kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. 28.10.2020 r. do godz.12:00)
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.
4.�W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej 
staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin 
wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym 
wyżej rachunku bankowym.
5.�Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe 
i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na 
pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek 
okoliczności określonych w ustawie.
W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez 
beneficjenta dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem 
banku prowadzącego rachunek MPK Spółka z o.o. w Tarnowie, albo żądania potwierdzenia przez 
notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania 
w imieniu MPK Spółka z o.o. w Tarnowie, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu 
poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów).
6.�Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.
7.�Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena oferty�100
Ocena punktowa kryterium cenowego C -  100% :  
(100 pkt x 100% - 100 punktów)
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kryterium ceny będzie wartościowane na podstawie wartości brutto podanej przez wykonawcę w ofercie 
według wzoru podanego w ZO.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-10-14 - data opublikowania

-> 2020-10-28 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


