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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o systemie
kwalifikowania - zamówienia

sektorowe
(Dyrektywa 2004/17/WE)

Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie    tak   nie

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej POLONUS w Warszawie spółka
akcyjna

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. AL Jerozolimskie 144

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-305 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 600403058

Osoba do kontaktów:  Łukasz Socha

E-mail:  sekretariat@pkspolonus.pl Faks:  +48 228236231

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego:  (URL) www.pkspolonus.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do dokumentów:  (URL) https://pkspolonus.pl/o-nas/przetargi/aktualne

Elektroniczne składanie kandydatur i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

W celu podania bardziej szczegółowych informacji proszę wypełnić załącznik A.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)     Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)     Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i kandydatury należy przesyłać na adres:

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)     Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej

Sektor elektroenergetyczny

Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych

Sektor wodny

Usługi pocztowe

Usługi kolejowe

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy

Działalność dotycząca portów wodnych

Działalność dotycząca portów lotniczych

Inny: _____

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:    tak   nie
(jeżeli tak, więcej informacji o tych podmiotach zamawiających można podać w załączniku A)
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Sekcja II: Przedmiot systemu kwalifikowania

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
leasing finansowy i operacyjny

II.2) Rodzaj zamównienia:  Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która
najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
 

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Kategoria usług: nr:  6

Zob. kategorie usług
w załączniku C2

II.3) Opis robót budowlanych, usług lub towarów zamawianych w ramach systemu kwalifikowania:

Leasing finansowy lub operacyjny środków transportu w przeważającej części autobusów wysoko i
niskopodłogowych, zarówno nowych jak i używanych bez ograniczeń wieku. Zamawiający szacuje potrzeby
pożyczkowe-leasingowe w roku na max 10 mln zł. Zamawiający za ostatni okres obrotowy (2017) wykazał
zysk na poziomie EBITDA, oraz dodatnie wskaźniki ROE i ROA, na bieżąco reguluje zobowiązania w tym
zobowiązania publiczno-prawne, posiada zdolność kredytową oraz trwałą relacje z bankiem obsługującym
transakcje.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66114000  

II.5) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):   tak   nie

 
--------------------  (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  --------------------
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Kwalifikacja do systemu:
(W przypadku, gdy niniejsze informacje są obszerne i oparte na dokumentach dostępnych dla
zainteresowanych dostawców, wykonawców lub usługodawców, wystarczy podać streszczenie głównych
warunków i metod oraz odniesienie do tych dokumentów)

 
Warunki do spełnienia przez wykonawców w
odniesieniu do ich kwalifikacji

1. O zakwalifikowanie do systemu mogą ubiegać się
Wykonawcy, wobec których nie zachodzą obligatoryjne
podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 Pzp,
zgodnie z którym:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub
nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego
prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a,
art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub¬ art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z
2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w
art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769);
14) wykonawcę, 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 przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny
wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;

Metody weryfikacji każdego z tych warunków
Oświadczenia wykonawców na formularzu JEDZ
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16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu
lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane
dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował
wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej
lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział
w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł
porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym,
wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz.
437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem
środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.”
2.O zakwalifikowanie do systemu mogą ubiegać się
Wykonawcy, wobec których nie zachodzą fakultatywne
podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 Pzp
pkt:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
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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 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2015 r.
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615);
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;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
wykonał albo nienależycie wykonał w ostatnich 3 latach
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,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
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 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
 
3. O zakwalifikowanie do systemu mogą ubiegać się
Wykonawcy spełniający następujące warunki udziału:
3.1. W zakresie kompetencji – Wykonawca musi
wykazać, że:
Nie dotyczy
3.2. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej –
Wykonawca musi wykazać, że:
1) Dysponuje całkowitymi aktywami nie mniejszymi niż
500 mln zł
2) Dysponuje całkowitymi kapitałami własnymi nie
mniejszymi niż 100 mln zł.
3.3. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej –
Wykonawca musi wykazać, że:
1) Dysponuje minimum 3 oddziałami (2 osobowymi) na
terenie województwa mazowieckiego, w tym minimum
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jednym na terenie m.st.Warszawy. Oddział rozumiany
jest jako odrębna lokalizacja, posiadająca adres,
na bazie którego będzie można uzyskać rejestrację
pojazdu.
2) Zawarł w ostatnich 3 latach umowy na leasing
finansowy bądź operacyjny, dla których łączna suma
wartości przedmiotu leasingu była nie mniejszą niż
100 mln zł, a przedmiotem tego leasingu były środki
transportu (z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą), których dopuszczalna masa
całkowita wynosi powyżej 3,5 t, w ramach których
średni czas rozpatrzenia wniosku o leasing nie
przekraczał 10 dni roboczych (za okres ostatnich 12
miesięcy).

 

III.1.2) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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Sekcja IV: Procedura

IV.1) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.1.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.1.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.2) Informacje administracyjne:

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:  (jeżeli dotyczy)
_____

IV.2.2) Okres obowiązywania systemu kwalifikowania:
Okres ważności: od dnia  01/03/2018   (dd/mm/rrrr) Do:   31/12/2021   (dd/mm/rrrr)

Czas nieokreślony
Inny

IV.2.3) Informacje o wznowieniach:  (jeżeli dotyczy)
Przedłużenie okresu obowiązywania systemu kwalifikowania    tak   nie

(jeżeli tak) Formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Jedno lub więcej zamówień w ramach systemu kwalifikowania dotyczy projektu i/lub programu finansowanego
ze środków Unii Europejskiej   tak   nie

(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____

VI.2) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
_____

VI.3) Procedury odwoławcze 

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Oficjalna nazwa   Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy 
ul. Postępu 17a

Miejscowość  Warszawa Kod pocztowy  02-676

Państwo  Polska (PL) Tel.  +48 224587801

E-mail  odwolania@uzp.gov.pl Faks  +48 224587803

Adres internetowy URL  https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne   (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa  _____

Adres pocztowy 
_____

Miejscowość  _____ Kod pocztowy  _____

Państwo  _____ Tel.  _____

E-mail  _____ Faks  _____

Adres internetowy  URL  _____

VI.3.2) Składanie odwołań    (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań
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VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Oficjalna nazwa  _____

Adres pocztowy 
_____

Miejscowość  _____ Kod pocztowy_____

Państwo  _____ Tel.  _____

E-mail  _____ Faks  _____

Adres internetowy  URL  _____

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2018  (dd/mm/rrrr) - ID:2018-021032
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje:
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dokumenty dodatkowe:
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu i kandydatury:
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innego podmiotu zamawiającego, w imieniu którego dokonuje zakupu podmiot zamawiający
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik C2 – Zamówienia sektorowe
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/17/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 31 i załącznika XVIIA do dyrektywy 2004/17/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 32 i załącznika XVIIB do dyrektywy 2004/17/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
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