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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

( zwANA W SKROCTE S.|.W.Z. )

Itlr NE/EZP - llll2l201i

Tryb postqpowania: przetarg sektorowy

99 ry.q1ry_0.lYANllA NIE STOSUJE SIE usTAWy z DN|A 2e sryczNtA 2004 RoKU - PRAWO
zAMowlEN PUBLI0ZNYCH (TEKST JEDNOL|TY DZ,U, 22013 ROKU, pOZ.gOT Z162N,ZM,) -

ART. 133 UST. 1 USIIAWY.

POSTEPOWANIE JE{JT PROWADZONE W CELU UDZIELENIA ZAMOWIENIA SEKTOROWEGO
W TRYBIE PRZETA.RGU SEKTOROWEGO O WARTOSCI MNIEJSZEJ NIZ KWOTY WSTNZNruT

W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 US}T. 8 USTAWY DLA ZAMOWIEN
SEKTOROWYCH.

W ZAKRESIE NIE:UREGULOWANYM W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI DO POSTEPOWANIA
ZASTOSOWANIE MI\J,\POSTAN0WIEN AN

O UDZIELENIE ZAMOWIEN PUBLICZ
PRZEZ M.P,K, fiP. Z O.O. WE WI.OCI-AWK

ZAMAW|A,JACEGO_ WWW, MtpK. COM, pL 
)

GRUDZIEN 2015

Przedmiot zam6wienia : zakup i dostawa ?- fabrycznie nowych ekologicznych,
jednoczlonowych, niskopodlogowych autobusow miejskich klasy MlDl

ZATWIERDZIL.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Nr NE/EZP -11U212015 NA ZAKUP I DOSTAWE 2 FABRYCZNTE NOWYCH

E KoLoG lczNYcH, JEDNoczLoNowycH, N tsKoioot ocowyc H nuroeu sow
MIEJSKICH KLASY MIDI

DLA MIEJSKIEGo PRZEDSIHBTORSTWA KOMUNTKACYJNEGO SpOr.KA Z O.O.
WE WT.OCT.AWKU

| , ZAMAW|AJ{CY:
I' Nazwa: Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacy'jne Sp, z o,o. we Woclawku, wpisane do

rejestru przedsiqbiorcow prowadzonego prze;i Sqd Rejonowy w Toruniu Vli Wydzial
Gospodarczy Krajowego fgjgstru Sqdowego pod 

'numerem 
KRS 0000034210,

posiadajqce NIP 88i3-020-33-71, REGON 910226702, kapital zakladowy
10.576.500,00,00 zl,

2. Godziny pracy ZamawialqceEo: w dni powszednie od
6:40 do 14:40 .

3. Pisma, wiadomoSci, infornacje nalezy skladac pisemnie w sekretariacie w siedzibie
Zamawialryego.

4' Informacje mozna przekazywac: faxem pod nr (54) 236 - 95 - 94 lub e-mailem na adres

_ mata.Xrygjer@mpk,com.pl (nalezy niezwlocznie potwierdzic pisemnie),
5. Nr konta bankowego: PKO BP S.A. OMloclawek 661020512000001002000se+sg
6. Adres strony internetowej y4ry_[pk.com.d

TRYB UDZIEL.ENIA ZAMOWIE[,] lA:

1 Postgpowanie prowadzonr-. jest w trybie przetargu sektorowego,

?_ ___Pogtgpowanie prowadz:one jest zgodnie z przefisami
PRZEPROWADZANIA POSTEPOWAN O UDZIEI.ENIE ZAMOWIEN
SEKIOROWY(]H ( PONIZEJ 414.OOO EURO ) PRZEZ M.P.K.
WI.OCI.AWKU

poniedzialku do piqtku w godz, od

REGULAMINU
PUBLICZNYCH

SP. Z O.O. WE

ilt. OPIS PMEDMIOTU ZAMOWIENIA :

Czq56 og6lna :

Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa dw6ch fabrycznie nowych,
ekologicznych, jednoczlonowych, niskopodlogowych autobus6w miejskich klasy
MIDI.

1 . Zamawiane autobursy m uszE s peln iac; n astgpujqce pararnetry:
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a) 100% niskiej podlogi, bez: progow poprzecznych wzdluz calego ciqgu komunikacyjnego,
bez stopni wlj5ciowych we wszystkich trzech drzwiach
0 wys' max. od pod'loza 350 ffiffi, podloga wewnqtrz autobusu uksztaltowana
w sposob gwarantujqcy zajgcie dowolnego miejsc;a siedzqceg o przezpokonanie max,
1 stopnia, uktad drzwi 1-2-2,

b) dtugo5d: 9,0 m - 10,0 m,

c) pojemnosc pasazelrska - min. g3 os6b,

d) silnik wys;okoprgzny spelniajqcy min, normg EURO.6 ,

2' Autobusy muszq by0 dostosowane do przewozu osob niepelnosprawnych, posiadac
system przyklgku, rampg najazdowqdla wozkow,

3. Zafabrycznie nowy autobus uznaje siq pojazd wyprodukowany nie wczesniej ni2 p6l roku
przed podpisaniem protokolu odbioru , nie eksploatowany, max. przebieg do 500 km.

4, Wszystkie rcferowane w niniejszym postgpowaniu autobusy muszq byc autobusami jednej i

tej samej marki oraz jednego i tego samego typu, Wyposa2enie, podzespoly, zastosowane
czgSci i rozwiqzania techniczne muszq byri takie same we wszystkich oferowanych
autobusach,

5. Kod Wsp6lnego Slownika Zar,mowien (CPV): 34121400-5 - autobusy niskopodlogowe,

2. PARAMETRY TECHNICZNE ZAMOWIENIA

1, Oferowane autobusy muszq:

1) odpowiacXac warunkom zawartym w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastrukturyzdnia
31,12,21J02r,, w sprawie warunkow teclnnicznych pojazdow orcz zakresu ich

niezbgdnego wyposazenia (Dz, U. 22015r.,p02,305), oraz ustawie z dnia 20,06.1997r,

,,Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2012r,, po2.1137), polskim i bran2owym

n0rm0m,

2) posiada6 aktualne Swiarjectwo homologacji wydane zgodnie z obowiqzujqcymi

przepisami,

3) byc przystosowetne do warunkow srodrrwiska w jakim bgdq eksploatowane,

wytrzymywac oddzialywanie warunkow klirnatycznych, zanieczyszczeh powietrza

i zapylenia,
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4) byc odporne na dzialanie Srodkow uzywanych do zimowego utzymania drog,

a takze na dzialanie srodkow czyszczqco - myjqcych,

5) posiadad powlokg lakierniczq umozliwiajqcq codzienne mechaniczne mycie,

6) byc autohusami tej samej marki i tego samego typu,

7) by6 wykonane w czq6ci pnzedzialu pasazerskiego i kabiny kierowcy przy

maksym al nym wykorzystan i u materi alow n iepra I n ych,

Autobusy powinny charakteryzowac siq najnowszymi osiqgniqciami w dziedzinie

technologii projektowania, gwarantujqcymi wysokq jako56 wykonania, niezawodnoSc

w okresie eksploatacji oraz niskie koszty eksploatacji. Oferowane autobusy muszq byc

fabrycznie nowe, nie eksploatowane, wyprodukowane w okresie nie dlu2szym nii p6N roku

od podpisania protokolu odbioru .

2. Zespol i instalacja.

Silnik :

a) Wysokoprgzny, 6-cio cylindrowy, z bezpoSrednim wtryskiem paliwa o pojemnoSci od 6 dma do

7 dms moc silnika: minimum 200 kW , czystoSc spalin spelniaiqca wymagania normy EURO-6,

(Spelniajqcy wanto5ci graniczne normy Euro Vl (wedlug testu WHTC (Cl)), okreSlone w

,,zalqczniku XV Zlmiany w rozporzqdzeniu (WE) Nr 595/2009' RozporzEdzenia Komisji (UE) Nr

58212011 z dnia 25 mala 2011 r. wykonujqce i ;zmieniajqce rczporzqdzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeh

pochodzqcych z:. pcilazdow cig2arowyr:h o duzej ladowno5ci (Euro Vl) oraz zmieniajqce

zalqczniki li lll do dyrektywy 2007146M'E Parlamentu Europejskiego i Rady,

b) Komora silnika wyposazona w automatyczny system przeciwpo2arowy, czujnik detekcji

pozaru zamontowany w komorze silnika podajqcy informacje dla kierowcy, oraz system

gaszenia po2aru, z mozliwo6ciq awaryjnego, manualnego uruchomienia systemu przyciskiem

umieszczonym na pulpicie kierowcy. Liniowy detekltor temperatury dziatajqcy na zasadzie

elektrycznej lub hydrauliczno - pneumatycznej, Srodek gaszEcy w postaci cieklej,

w iloSci minimum 2 lln3 w przestrzeni komory silnika, rc,zpylany dyszami. Informacja o

polarze wySwietlana na pulpicie kierowcy oraz $ygnalizarja d2wigkowa w przestrzeni

pasazerskiej. W przypadku zastosowania systemu detekcji i gaszenia pozaru z liniowym

detektorem temperatury dzialajqcym na zasadzie elektrycznej, nalezy taki system wyposazyc

w bateriq, dajqcrtr mozliwo6c dzialania systemu po odlqczeniu glownego 2rodla prqdu. Srodek

l. *'{
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gasniczy rozpylany dyszami, nie powodujEcy korozji oraz latwy do usunigcia po aktywacji
z komory silnika,

c) skrzynia biegow automatyczna zezintegrowanyrn retarclerem i systemem diagnostycznym.

3' Oferowane autobusy nie mogq byi autobusami prototypowymi - z postgpowania wyklucza srqpojazdy prototypowe sprzedane w ilo5ci mniejszej niz Zs sztuk (dotyczy autobusu oferowanej
w niniejszyrn prz:etargu nnarki i typu) na rynek uE, lub Krolestwa Nonruegii lub Konfederacji
szwajcarii - wykonawca dolqczy do oferty wykazzrealizowanych dostaw - zgodnie z wymogiem
Rozdzial V ust, 1 pkt 2),

4' Wymagania dotyczqce parametrow technicznych dla przedmiotu zamowienia:

1. dlugosd autobusu: g,6 m-10 m, szer,- min,2,55 m, wys,- max,3,25m,,

2, minimalna liczba rmiejsc do pzewozu pasaier6w: siedzqcych: 23, ogolem: g6,

3. liczba drzwi pasa*erskich: troje drzwi pasazerskich w ukladzie 1-2-2,

4' instalacja elektryczn a; zlqcza przewodow i urzqdzert czytelnie, numerycznie oprsane,

zlqcza i urzqdzenia (przeka2niki, sterownil,li, wtqczniki itp,) w szczelnie zamkniqtych

schowkach zabezpieczonych przed wilgociil, wiqzki przewodow ulozone w szczelnie

zamkniqtych kanalach lub przewodach zabezpieczajqcych je p1ez zabrudzenrem

i wilgociel w czasie eksploatacji, szczegolnie w warunkach zimowych, przedzial

akurnulatorow wyposalony w wozek lub szufladg do akumulatorow, wykonane ze stali

nierdzewnych lub zabezpieczone przed korc,zjq np,: tworzywami sztucznym i, lrzy lustra

zewngtrzne (w tym jedno sferyczne z prawej strony) elektrycznie regulowane

(z wyNqceeniem lusterka sferycznego) z miejsca pracy kierowcy i elektrycznie

podgrzewane, tylne lampy zewnqtrzne wykonane w technologii LED, dodatkowe Swiaila

przednie do jazdy dziennej, przednie lampy przeciwmgielne,

5. instalacja pneumatyczna: elementy ukladu pneumatycznego umieszczone w sposob

chroniqcy je przed zanieczyszczeniami i solq z posypywania drog, przewody ukladu

pneumatycznego wykonane z materialow odpornych na korozjq, standardowe wyposazenie

w odwadniacze, ostlszacz, separator czqstek stalych, zabezpieczaJqce przed zamarzaniem

kb
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w okresie zimowym, zbiorniki sprqzonego powietrza wykonane z aluminium, uklad winien

byc wyposazony w szybkozlqcze z przodu pojazdu do napelniania sprgzonym powietrzem

6. uklad hamulcowy: pneurnatyczny dwuobwodowy, nadci5nieniowy, z automatycznq

regulacjq luzow, hamulce tarczowe na obu osiach, informacja o stopniu zu2ycia klockow

hamulcowych wySwietlana na desce rozdzielczq, uklad wyposazony w systemy

antypo5lizgowe ABS/EBS i ASR , hamulec postojowy bez d2wigniowy lub wyposazony w

d2wigniq bezstopniowq dziatajqcy na oS napgdowq sterowany zaworem umieszczonym na

tablicy rozdzielczej lub z lewej strony kierowcy w kabinie kierowcy, ukNad awaryjnego

luzowania hamulca przystankowego z miejsca pulpitu kierowcy,

7. uklad smarowania: system centralnego smarowania lub centralny punkt smarny - smar

staly. W pnzypadku centralnego smarowania agregat umieszczony w przedniej Scianie

pojazdu,

8. uklad drzwi: trzy pary dzwi w ukladzie '1-2-2, otwierane elektropneumatycznie do

wewnqtrz z uchwytami wejSciovvymi, w skrzyniach napgdu drzwi oraznazewnqtrz pojazdu

po jednym zawoze bezpieczenstwa, szerokoSc wejScia Wzez drzwi - dwuskrzydlowe min.

1200 ffiffi, obsluga drzwi elektropneumatycrzna, oddzielna obsluga w drzwiach l,

z mozliwosciq blokowania skrzydNa przedniego (w prz:ypadku drzwi dwuskrzydtowych).

Wszystkie drzwi muszE byc wyposazone w system ochrony pasazera przed Sci5nigciem

ptzy zamykaniu onz blokadq niezamierzonego ruc;hu drzwi po obsludze zaworu

bezpieczenstwa, wszystkie drzwi autobusu za wyjqt[<iem drzwi przednich ryglowane,

element sterowania drzwi nie moze byc wyposazony w potencjometr, ktory pelni

jednoczeSnie funkcjq przegubu kulowego, drzwi przednie zamykane na zamek patentowy,

pienrusze skrzydlo przednich drzwi podgrzewane elektrycznie lub podwojna szyba,

zamykanie drzwi poprzedzone musi byc sygnalem d2wigkowym i Swietlnym przy otwartych

drzwiach hamulec przystankowy dziala w charail<terze blokady jazdy,

9. nadwozie: nadwozie i konstrukcja noSna podwozia autobusu wykonana w oparciu o

najnowsze obecnie stosowane technologie, pozwalajEce na wieloletniq eksploatacjq bez

ea

tY
U



NE/EZP - [UzlzAls

bez konieczno6ci wykonywania naprawy gl6wnej, a szczegolnie wykonywania napraw

blacharskich nadwozia,konstrukcja podwozia z profili wykonanych z aluminium lub ze stali

odpornej na korozjq zgodnie z PN-EN 10088 lub ze stali konstrukcyjnej o zwiqkszonej

wytrzymalo$ci i wysokiej odpornoSci na korozjq, zabezpiticzonej dodatkowo przed korozjq w

procesie kataforezy KTL (zanurzeniowo calej, kompletnej kratownicy). Wszystkie wewnqtrzne

powierzchnie profili zabezpieczone przed korozjq preparatem ochronnym o wysokiej jako6ci,

Profile wyposaZone w otwory Sciekowe do usuwania wody, Wszystkie zewnqtrzne

powierzchnie profili zallezpieczone dodatkowo specjalnym preparatem np, asfaltowo-

woskowym, odpornym na wodq, agresywne chemicznie Srodki utrzymania drog, uderzenia

kamieni itp,

10. podNoga: podtoga wykonana ze sklejki wodoodpornej, wykladzina podlogowa

gladka przeciwpo6lizgowa z odmiennym kolorem w strefie drzwi, zawijana na Sciany

boczne, szeroko$c przej6cia miqdzy nadkolami ll osi mierzona na wys, 100 mm od podNogi,

musi wynosii: min. 600 mm.

11. o6 przednia: belka sztYwna,

12. zawieszenie: pneumatyczne na miechach gumowych wspolzmiennych pomiqdzy osiami

wnz z systemem poziomuj4cym z mo2liwo6ciq znriany poziomu podtogi i przyklqkiem,

OS przednia i oS tylna tej samej marki (tego samego producenta)- Voith lub ZF ( lub

rownowa2ne).

13. uktad kierowniczy: w pelni hydrauliczny ze wspomaganiem, wysokoSc

i nachylenie kierownicy wraz z kokpitem regulowane w 2 plaszczyznach, z blokadq, kolo

kierownicy o zwiqkszonej odporno6ci na zuiycie - obszyte sk6rq'

14. wnqtze: kabina kierowcy wydzielona, typu zanrkniqtego z okienkiem do sprzeda2y

biletow,wyt)osazona w stolik do przyjmowania monert, otwory w szybie kabiny kierow:y w

celu lepszej komunikacjizpasalerami, siedzenie kierclwcy pneumatycznie amortyzowane,

z regulacjq wysoko5ci i odleglo6ci od kierownicy, wyposa2one w zaglowek i lewy

podlokietnik, po lewej stronie kierowcy przesuwane okienko, gniazdo 12V, szyba pzednia

[_
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dzielona w ukladzie pionowym vrzdlu| osi autobusu, oddzielna oslona przedniej tablicy

kierunkowej ogrzewana elektrycznie, szyba boczna po lewej stronie kierowcy

podgrzewana elektrycznie lub nadmuchem cieplego powietrza. dodatkowa nagrzewnica w

kabinie kierowcy, uchwyt na napoje w kabinie kierowcy, klimatyzacja elektryczna kabiny

kierowcy, podkladka ( o wymiarach 280 x 170 mm) pod rozklad jazdy wraz z lampka

o6wietlajqcq, oSwietlenie stanowiska kierowcy typu "halogen" lub ,,LED" w podsufitce -

zalqczane tylko oddzielnym wlqcznikiem przez kierowcq, barierka ograniczajqcq jazdg

pasazerow na przednim pomo6cie, stanowisko do mocowania wozkow inwalidzkichwrazz

przyciskiem informujqcym o zamiarze wysiadania Wzez osobq niepelnosprawnE,

platforma przeznaczona do przewozu wozka dzieciqcego lub wozka inwalidzkiego w

rejonie ll drzwi, rampa wjazdowa dla wozkow inwalidzkich odkladana rgcznie z wngtrza

pojazdu, sposob mocowanla wozka inwalidzkiego tylern do kierunku jazdy za pomocq

pasa bezwladnosciowego, oparcie dla inwalidy dwu funkcyjne z mozliwoSciq

wykorzystania jako siedziska dla pasazerow , min. 6 okien bocznych przesuwnych (w

czg6ci gornej). Wszystkie okna boczne szersze ni| t]00 mm powinny by6 otwierane

przesuwnie z blokadq otwarcia. Wysokosc otworu okna przesuwanego nie mniejsza ni2

30% i nie wiqksza niz np, 60% oraz szerokosc otworu okrna przesuwnego nie mniejsza niz

40o/o szerokoSci otworu okna. Autobusy muszE posiadac, co najmniej 2 otwory dachowe

sterowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy, oraz min, 2 wentylatory nawiewowrc-

wyciqgowe, wymagana przepisami ilo6c wyj56 bezpieczenstwa, w tym takze szyba tylna

dostgpna dla pasazerow, porecze pionowe i poziome - chromoniklowe, wyposazone (tzw,

,,lejce"), na porqczach pionowych zainstalowane 3 szt. gniazd USB do ladowania

smartfonow itp. siedzenia pasazerskie wykonane z tworzywa sztucznego lub stalowe,

wyklejone wyktadzinq tapicerowanq ,,miqkkie", z mo2liwoSciq latwego zmywania,

demontazu i montazu. Kolorystyka i rodzaj materialu do uzgodnienia z Zamawiajqcym,

poszycie wewnqtrzne Scian i sufitu wykonane z plyty lakierowanej, wodoodpornej,

przyciski ,,stop" awaryjne, ogrzewanie wnqtza konwektorami i systemem nagrzewnic (min.
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3 sztuki) wlqczanych termostatem lub regulatorem, Wymagane jest utrzymanie

temperatury +1000 pzy temperaturze zewnetrznej - 15 oC, dodatkowe ogrzewanie

wodne - niezaleZny agregat grzewczy o mocy min, 30kW, polEczony z ukladem

chlodzenia i paliwowym silnika, vvyposazony rrv licznik czasu pracy, oraz czasowy

sterownik cyfrowy

15. system informacjl pasaierskiej:

1) efektroniczne tablice zewnqtrzne mozaikowe (typu PDL - pixel dot led), kaidy
pNatek o6wietlony i ndywidualnq diodq:

- przednia (petnowymiarowa, szeroko6c autobusu, min. rozdzielczo6c: 16 punktow w pionie,

112w poziomie), (numer linii i kierunek),

- boczna (dwurzgdowa, min. rozdzielczo6c: 16 punktow w pionie,84 w poziomie (numer linii

i kierunku;

- tylna (numer linii), min. rozdzielczosc: 16 punktow w pionie, 28 w poziomie;

- tablica z przeznaczeniem dla osob niedowidzqcych (1 szt,), zastosowane diody RGB (min.

rozdzielczo5c ', 32 punkty w pionie, 48 w poziomie), umiejscowienie tabliey do uzgodnienia
zZamawiajEcym,

- wewnqtrzna o czerwonym kolorze liter, dwurzgdowa(min rozdzielczosc: 16x120)

- mo2liwo6c wy$wietlania informacji graficznych np, piktogramy

- kompatybilnoSc z oprogramowaniem posiadanym WzezZamawiajqcego (Pakiet PIXEL 3).

- Tablica informacyjna wewnqtrzna - panel LCD oparty na monitorze LCD min. 22", kompatybilny

z komputerem poktadowym, dostosowany do mozliwo6ci pokazania w spos6b czvtelny aktualnie

realizowanego pzebiegu trasy o minimalnych parametrach:

c jasno6c nie mniejsza niL?-50cdlm2,

c kontrast nie mniejszy ni? '1000:1,

o kqty widzenia nie mniejsze niz 170 stopni horyzontalnie i 160 stopni w pionie,

o zastosowany rodzaj pod6wietlenia - diody LED,

c zakres temperatur pracy - od -10 do + 40 stopni Celsjusza

o zakres napiqcia zasilaiqcego - od 16V DC do 36V DC,

o p?n0l zabezpiec;zony przed aktami wandalizmu,

o dokladne urniejscowienie do uzgodnienia z Zamawiaiqcym

. brak elementow regulacyjnych dostqpnych na zewnqtrz obudowy panelu LCD,

It
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16. komputer pokladowy: Asterix lub KPP- 2 z wbudowanym urzqdzeniem zapowiadajqcym

przystanki podlqczonym do wzmacniacza i gloSnikow, zapewniajqcym prawidlowe naglo6nienie

pojazdu (zapowiedzi wewnqtrzne i zewnqtrzne), umozliwiajqcy kontakt radiowy z serwerem

posiadanym Vzez Zamawiajqcego, bqdz w razie awarii systemu radiowej transmisji danych

przekazywanie rejestrow i programowanie za pomocE karty Secure Digital (Natwy dostqp do

zlqcza z przodu urzqdzenia), Komputer pokladowy powinien spelniac nastqpujqce funkcje oraz

rejestrowac parametry:

- czytelny, dotykowy wy6wietlacz LCD o minimalnychr wymiarach 3,5" z klawiszami

funkcyjnymi,

- podglqd wybranych tre6ci na wy6wietlaczu w formie graficznej (rysunku poglqdowego), tj. nr

linii i kierunku,

- rozpoznawanle przystankow na podstawie modulu drogi lurb GPS,

- sterowanie urzqdzeniami informacji pasazerskiej (tablice elektroniczne, zapowiedzi, panele

informacyjno-reklamowe, pomiar drogi rzeczywisty -identyfikacja przystankow), obsluga

kasownikow),

- zabezpieczenie przed dostqpem do danych zgromadzonych w pamiqci komputera przez

osoby nieupowaznione np, logowaniem poprzez numer PlN,

- wymiana danrych powinna nastgpowac automatycznie w czasie nocnego postoju pojazdu na

terenie zaiezdni,

- odczyt i aktualizacja danych nnusi nastgpowac rowniez po wylqczeniu komputera w tzw, trybie

czuwania,

- odczyt ilo$ci skasowanych biletow Wzez obslugq pojazdu w kazdym punkcie trasy,

- funkcje komputera pokladowego i minimalna, wymagana rejestracja parametrow autobusu :

(droga przejechana pzez kierowcq, przekroczenia prgdko6ci, przejechana droga miqdzy

przystankami, gwaltowne hamowanie i przyspieszanie, wlqczenie/wylqczenie silnika,

wlqczenieiwylqczenie o5wietlenia wewnqtrznego, uzycier przycisku ,,stop", otwarcie drzwi,

zaNqczenie ognzewania, wlqczenie biegu ,,N" podczas jazdy, ci6nienie oleju silnika, temperatura

plynu chlodzqcego, liczba skasowanych biletow, Pozostate sygnaly do uzgodnienia z

Zamawialqcyrn, wszystkie wymienione sygnaly dostarczy producent pojazdu po[zez szyne

10
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CAN bqd2 analogowo, pojemnoSc pamiqci powinna zapewniac rejestracje zdarzen i

zapamiqtywanie w/w ;zbioru danych za okres min 30 dni, wszystkie zarejestrowane dane

musza stanowic jednel bazq z oprogramowaniem posiadanym pvez Zamawiaj4cego Pixel

Data Analyzer (PDA), radiomodem WiFi wrazz antenE umo2liwiajqcy odbior uaktualnianych

danych z sierwera do komputera pokladowego (tablice elektroniczne, urzqdzenie

zapowiadajqce) przesytanie danych technicznych rejestrowanych Wzez komputer poktadowy

do senruera, zarzqdzanie wszystkimi systemami z poziomu komputera pokladowego, Komputer

wspolpracujEcy z seruerem oraz oprogramowaniem posiadanym przez uzytkownika . System

monitoringu autobusowego niezaleZny od komputera pcll,rladowego KPP- 2 lub Asterix - tzn, w

przypadku awarii monitoringu nie zakl6ca to pracy autobusu na linii,

17l, instalacja: przygotowanie instalacji pod zerrnontowanie nastqpujqcych urzqdzen

po uzgodnieniu z Zamawiaj4cym: w kabinie kierowcyr pod radiotelefon firmy ,,MOTOROLA"

wruz z instalacjq anl,enowq i anten4 - 12 V, z oddzielnym zasilaczeml2 V, kieszeniqtypu

DIL do Motorola 8N4601 o symbolu RLN 6465 produkcji Motorola;

- instalacja elektryczna do zamontowania 3 szt, kasownik6w na wprost drzwi wejSciowych,

zamontowana na porgczach pionowych przy drzwiach Monta2 kasownik6w dokona

Wykonawca po dostarczeniu ich w ustalonym terminie Wzez Zamawiajqcego,

18) inne elementy elektroniczne:

- czujnik cofania (4 punktowy) informujqcy kierowca o zbli2aniu sig do przeszkody,

sygnaldzwiqkowy ostr;zegawczy dziaNajEcy w trakcie lazdy na biegu wstecznym,

19) monitoring: system monitoringu wizyjnego winien skladac sig z kamer Sledzqcych

obraz wnqtrza pojazdu ( zapis monitoringu winien odbywa6 sig w systemie SSD ), kamer

zewnqtrznych, mikrofonu, wy5wietlacza LCD umies;zczonego w kabinie kierowcy oraz

rejestratora cyfrowego, kamery wewnqtrzne majq za zadanie monitoringu przestrzeni

pasazerskiej autobusu, obraz przekazvwany jest do rejestratora zlokalizowanego w kabinie

kierowcy, monitor (wyriwietlacz LCD) zamontowany w kabinie kierowcy powinien umozliwiac

11
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staNy podglqd obrazu z kamer, kamera cofania winna nagrywac obraz w trybie ciqglym,

w przypadku wlqczenia biegu wstecznego obraz z tej kamery powinien zostac wySwietlony na

obrazie monitora, system powinien posiadac zabezpieczenie zapisanych danych przed utratE

spowodowanq przerwami w zasilaniu, oraz podtrzymywanie zasilania Vzez 30 mlnut - zapis

powinien zostaa automatycznie wznowiony po przywroceniu zasilania. W sklad systemu

powinno wchorlzic takze oprogramowanie, umozliwiajqce przeglqdanie i archiwizacjq

zapisanych danych w formacie MP4 za pomocE stacji dokujqcej podlqczonej do komputera PC

przy pomocy zlqcza USB oraz za pomocqlqcza bezprzewodowego WiFi sGHz, mozliwo5c

przekazania zarejestrowanego materiaNu dowodowego wraz: z niezbqdnym oprogramowaniem

do przeglqdania zapisu lub plikiem uruchamiajqcym odczyt; przekazywanie plikow nie moze

byc zwiqzane z ograniczeniami licencyjnymi; przeglqdanie materialow wedlug roznych

kryteriow : daty, czasu, numeru kamery; mozliwo6c przeglildania obrazu w przedziale czasu;

pzewijania obrazu do tylu ido przodu zrolnymi prgdko6ciami; zalrzymanie obrazu ijego

wydruku oraz zapisanie w forrnie pliku; mozliwoSc oglqdania obrazow z pojedynczej kamery

jak i ze wszystkich kamer jednocze5nie, Na zarejestrowanym materiale musi znalezc sig

informacja o dacie, numerze linii, kierunku i przystanku, otrzymana z autol<omputera systemu

informacji pasazerskiej. W ramach pzedmiotu zamowienia Wykonawca dostarczy

dedykowane oprogramowanie na potrzeby zgrywania materialu drogE bezprzewodowq oraz

zapewni niezbqdnq do tego infrastrukturg'

System monitoringu autrcbusowego niezalezny od komputera pokNadoweEo KPP- 2 lub

Asterix -lzn.w pzypadku awarii monitoringu nie zakNoca to pracy autobusu na linii,

Wymagania funkcjonalne:

- kamery - 4 sz:tuki wewnqtrzne (3 szt, przedzial pasazerski, 1 szt, obserwujqca drogq przed

pojazdem), 1 szt. cofania oraz kamera monitorujqca prawqstronE autobusu (zewnqtrzna),

Kamery rejestrujqc e obraz w kolorze muszE byc wytrzymale i niezawodn e oraz dostarczac obraz

wysokiej jako6ci f dostosowywac sig do zmieniajqcego siq natqrzenia Swiatla, Kamera zewnqtrzna

*lnn, fozwolic na zapis przy ograniczonej ilo6ci Swiatla jaka wystQpuje podczas eksploatacji

autobusu w porach rannych i wieczornych, Kamery muszE by6 odporne na wibracje

charakterystyczne dla pojazdow komunikacji miejskiej, miejsce montazu kamer do uzgodnienia z

t2



cofania zainstalowana zdt szybq tylnq na wysoko6ci tablicy (wy6wieflacza

mozliwiac cyfrowq rejestracjq w systemie SSD
wiqku i jednoczesnego przeglqdania obrazu

ly i byc odporny na zawieszanie sig systemu,
trukcja;, byc latwy w montazu oraz odporny na
terystyczne rlla pojazdow komunikacji miejskiej,
y, mozliwa powinna byc szybka wymiana dyskow,
na caNq partiq urzqdzen, do wykorzystania jako

min,4 TB, 
owania 4 dyskow twardych o tqcznej pojemno6ei

- przelqcznik kamer: przelqcznik powinien byc umiejsr:owiony w kabinie kierowcy w latwo
dostqpnym dla kierowcy miejscu i umozliwiac podglqd na wyi;wietlaczu obrazu z dowolnej kamery,
dopuszczalne jest umiejscowienie przelqcznika rna panelu dotykowym monitora w wypadku jego
montaZu w zasiqgu kierowcy umozliwiajqcym jego brgonomicznq obslugg,

- mikrofony: system monitoringu powinien byc wyposaZony w 2 mikrofony w sposob
umozliwiajqcy nagrywanie rozmow kierowcy aufobusu z pasazerami, jak i w okolicach Srodka
przedzialu pas aze rs ki eg o,

wy6wietlacz LCD, typu TFT o przekqtnej 8u

iwiajqce montaZ w miejscn wskazanym Wzez

E plynnej regulacji w pionie i poziomie, podglqd

zu podczas jazdy,

ostosowania aplikacji pod konkretne wymagania,
otwarciu wskazanych drzwi pojazdu, dowolna

konfiguracja wy6wietlanych kamer itd,), Aplikacja qprogramowania w jgzyku polskim,

(do 1280x1024) przy 20 kl,/s w kompresji H.264,
sywnym, minimalne o5wietlenie 0,1 lx przy F1,5

nfigurowane strumienie wideo, kompresja obrazu
kqt widzenia (poziomo w stopniach) min, 900, slot
od -10 "C + do +50 stopni C,

- kamera boczna (;zewnqtrzna) - rozdzielczQSc min, l,ilMPix (do 1280x1024) przy 20 kl,/s

w kompresji H,264, wodoodporna min, 1P67, kqt widzenia (poziomo w stopniach) min, 900 ,zakres
temperatur pracy od -20 do +50 stopni C,

NE/EZP - ilII2I2O'15

Zamawiajqcym, karnera

numeru linii),

- rejestrator cyfrowy
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. System operacyjny: Linux,

o Twardy dysk o pojemno5ci co najmniej 1 TB (mozliwo6c rejestracji obrazu z ok. 14 dni pracy

pojazdu po zasllosowaniu kompresji obrazu l-,l,264),

o n?grlwanie ci4;Ne rozdzielczo$c do 1280 x 1024, 20 kl/s dla pojedynczej kamery,

o moZliwo6c konfiguracji nagrywania dla poszczegolnych kamer,

o kompresja viderc H,264,

. opcje nagrywarria: z detekcji ruchu/ harmonogram nagrywanie/alarmowe,

. minimurn 1 port szeregowy RS-232 lubloraz RS-485,

o minimum 3 wej6cia USB, w tym min. 1 wej6cie USB 3.0 oraz2 wej6cia 2.0,

o minimum 1 port Ethernet,

o minimu m 1 zlqcze HDMI,

r Zasilanie: 16-36 V,

o Obudowa bezwentylatorowa,

. MozliwoSc obslugi poprzez WiFi lub LAN,

o Temperatura pracy w zakresie -20 'C do +50'C,

o Wbudowany ukNad stabilizacji temperatury,

o Format zapisu: .MP4, umozliwiajqcy zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacjq

po1zezgraficz:ny znak wodny widniejqcy na odtwarzanym materiale,

. Oprogramowanie do zarzqdzania rejestratorem w iqzyku polskim,

o Start systemu do peNnej funkcjonalnoSci nie dluzszy niz 3 minuty,

o Aktualizacja so,ftware poprzez USB,.

20) System liczenia potoku pasa2erskiego (osob wsiadrajqcych i wysiadajqcych )

Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca wyposazyl autobusy w system zliczania

potokow pasazerskich. Bramki muszq dzialacw oparciu technologii sensorow podczenruieni. Sensory

zainstalowane nad wszystkimi drzwiami pasazerskimi pojazdu z funkcjq umozliwiajqc'4rozrolnienie

pasazerow wchodzqcych i wychodzqcych, Wspolpraca z komputerem pokladowym informacji

pasazerskiej. System musi funkcjonowac w sposob niewymagajqcy obslugi przez prowadzqcego

pojazd.

Zamawiajqcy do analizy zgromadzonych danych systemu zliczania pasazerow otrzyma od

Wykonawcy licencjonowane oprogramowanie dedykowane do tego celu,

Oprog ramowan ie n a podstawie zarejestrowan ych danych powi n no u mozl iwi ac:

a.) analizg potokow pasazerskich na przystankach
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' twozenie wykresow i tabrel napelnienia na przystanku dla danej linii (wszystkie brygady) lub

wszystkich linii przejezdzajqcych Vzez przystanek w danym zakresie godzin, lub caNodzienne)

b,) analizq potokow pasa2ersfi<ich na linii

, tworzenie wykres6w i tabel napelnienia na kursie

' tworzenie wykresow i tabel napelnienia na kursie wraz z zaznaczonq liczbq pasazerow

wsiadaj4cych i wysiadajEcych

' tworzenie wykresriw i tabel napelnienia na danej brygadzie i wybranym kierunku(kierunkach)

w calym dniu

, tworzenie wykresow i tabel wzglqdnego dziennego napelnienie autobusu w kolejnych godzinach

(z podziaNem na kierunki lub bez):

, tworzenie wykresow i tabel dobowego wzglgdnego obciqZenia linii (stosunku napeNnienia do

pojemnoSci)

, tworzenie wykresdw i tabel obciqzenia brygady na kursach i kierunkach w danym dniu

, tworzenie wykresow i tabel obci4zenia brygady w kolejnych godzinach w danym dniu (a takze

identyczne zestawienie dla wszystkich brygad na linii)

' tworzenie wykresr5w i tabel calodziennego obciqzenia przystankow na trasie dla wszystkich brygad

na linii (suma) lub tylko dla wybranej brygady a takze identyczny wykres ale dla konkretnego wycinka

czasu w danym dniu np, dla przedziatu od 7,00 do 8,00),

, tworzenie wykres6w i tabel ca{odziennego zestawienia pasa2erow wsiadajqcych

i wysiadajqcych na trasie autobusu (w obu kierunkach) a takze identyczny wykres ale dla

konkretnego wycinka czasu np, dla przedzialu od 7,00 do 8,00).

2U radiofonizacja: autobusy muszq byc wyposazone w : radioodtwazacz CD, wzmacniacz,

gloSniki zapewniajqce prawidlowe nagloSnienie wnqtrza autobusu (min, 4 sztuki) pvez

radioodtwarzacz CD',

221 ogumienie: ogumienie bezdqtkowe, typu miejskiego rozmiar 275170R22,5 typ SP 372 Dunlop

City ( lub r6wnorzgdne ) * t kpl kola zapasowego (w kolorze producenta, tj, jasnosrebrnym -

farba epclxydowa) na kazdy autobus o rozmiarze jrltt,, przednia oS - kola pojedyncze

o rozmiarze jw,, tylna oS - kola podwojne (kola bli2niacze) o rozmiarze jw,, piasty kol i felgi

malowane w kolorze producenta, tj, jasnosrebrnym (farba epoxydowa); oslony nakrqtek k6l

przednich - chrom technicznY,

5
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231 zbiornik paliwa: zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemno6ci min. 250 dm3 wyposa2ony

w wlew z blyskawicznym zamkniqciem, klapka wlewu zbiornika paliwa zamykana na zamek

patentowy,

241 kolorystyka zewnqtrzna: proporcje, wymiary i ksztalty pasow do uzgodnienia

z Zamawiajqcym, Wykonawca dolqczy do oferty projekt malowania: poszycie zewnqtrzne

kolor RAL 1021 TZOLTY li pasl/ poniiej dolnej linii szyb: kolor RAL 3001/ CZERWONY

/, kolor RAL 5010 / NIEBIESKI /, kolor RAL 6024 IZIELONY /,

Zobowiqzania wykonawcy po wyborze oferty.

1. WykonawcaudzieliZamawiajqcemugwarancji:

a) na caly autobus bez limitu kilometrow, na okres pzez siebie ustalony, nie krotszy jednak niz 36

miesiqcy,

b) na lakier - na okres nie krotszy niz 60 miesiqcy,

c) na perforacjq elementow nadwozia - na okres nie krotszy ni?144 miesiqce,

2, Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu autoryzacji ,,wewngtrznej" (na potzeby wewnqtane

Zamawiaj4cego) w zakuesie obslugi i napraw dostarczonych autclbusow.

3. Wykonawca wraz z autobusami dostarczy systemy diagnostyczne (oprogramowanie, interfejs,

laptop lub rownowa2ne) do diagnozowania i regulacji uzgodnionych parametrow nastgpujqcych

ukladow ipodzespolow:

1)Silnik,

2) Skrzynia biegow.

3) Uktad kierowniczy,

4) Uklad zawieszenia,

5) Ogrzewanie i klimatyzacja,

6) Sterowanie drzwi.

7) Infrastruktura informacyjna,

8) Monitoring

I6
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oruz wyposa2y nieodplatnie ,Zamawiajqcego w podstawowy zestaw narzqdzi senrvisowych,

warunkujqcych uzyskanie autoryzacji na potrzeby wewngtrzne Zamawiajqcego dla dostarczonych

autobusow , uzupelni w niezbgdnym zakl.esie wyposaienie, kt6rym dysponuje Zamawiaj4cy.

4, Wykonawca wraz z autobusr)m przekaze Zamawiajqcemu pelnq dokumentacjq

techniczno - eksploatacyjnq przedmiotowych autobusow w jqzyku polskim w tym co najmniej:

a) instrukcja obslugi

b) ksiagzka gwarancyjna

c) Swiadeclwo homologacjt

d) instrukcja naprawy podwozia i nadwozia autobusu (3 komplety na kontrakt)

e) instrukcja naprawy zespol6w i podzespol6w zatnontowanych w autobusie

(3 komplety na kontrakt)

e) aktualne katalogi czqsci zamiennych wystgpujqcych w autobusie w wersji

,,papier0wej' - 3 komplety i na CD - 2 komplety, oraz zapewni ich biezqce

aktualizclwanie.

Do specyfikacji technicznej Wykonawca dol4czy rysunki techniczne: gabaryty zewnqtzne we

wszystkich rzutach onz rzut pionowy z rozplanowaniem wngtrza oferowanego pojazdu, W

specyfikacji technicznej Wykonawca poda doktadny opis techniczny podzespotow stosowanych w

poje2dzie. Wykonawca zobowiqzuje siq do zabezpieczenia cz:g6ci zamiennych puez okres, co

najmniej 15 lat. Wyl<onawca ponadto zobowiqzuje siq do dolqczenia do oferty projektu umowy

serwisowej i warunkow gwarancji, w ktorej to bedq zawarte wszystkie powyZsze wymagania

Zamawiajqcego dotyczEce gwarancji i senrvisu, Zamawiajqcy wynlaga zalqczenia do oferty certyfikatu

potwierdzajqcego spelnienie normy EURO-6 przez zaoferowany silnik. Zamawiajqcy wymaga

zalqczenia do oferty certyfikatow potwierdzaj4cych, 2e wszystfi<ie elementy nadwozia stanowiqce

wyposazenie przedzialu pasa2erskiego oraz kabiny kierowcy oferowanych autobusow spelniajq

warunek niepalnoSci - homologacja EWG pojazdu odno6nie do palno6ci, uzyskana zgodnie z

warunkami okre6lonymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24

pa2dziernika 1gg5 roku. odbior autobusow nastqpi wzez Zamawiajqcego u VVykonawcy na

podstawie protokol6w zdawczct - odbiorczych.

t7
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamowienia . 18 tygodni od dnia podpisania umowy,

v. WARUNKI UDZIAI U W PoSTEPOWANTU oRM OptS SPOSOB DOKONYWANTA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW ORAZ FORMALNE PRZESLANKI UVYKLUCZENIA
WYKONAWCOW.

1, O udzielenie zamowienie mogq. ubieEac siq Wykonawcy, ktorzy spelniajq warunki
udzialu w postgpowaniu , w szczegolno6ci dotyczqce :

1) posiadania uprawnief do wykonywania okre6lonej dzialalno6ci lub czynno6ci, je2eli
przepisy prawa nakNadaj4 obowiEzek ich posiadania;

Warunek ten zostanie spelniony, jezeli Wykonawcazlo?y oswiadczenie z art. 22ust.1 Ustawy
Pzp, o spelnieniu warunku udzialu w postqpowaniu,

2) posiadania wiedzy i do6wiadczenia ;

W celu potwierdzenia opisan ego przez Zamawiajqcego warunku posiadania przez Wykonawcq
niezbqdnej wiedzy i doswiadczenia, Wykonawcy winni dol4czyc do oferty dokumenty potwierdzajqce,

ze Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy - w tym okresie) wykonal nalezycie co najmniej 2 dostawy na

rynek krajowUE lub Krolestwa Nonruegii lub Konfederacji Szwajcarii, kalda na minimum 2 autobusy
oferowanej w niniejszym przetarEu marki, typu z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, daty wykonania i

odbiorcy, oruz zalqczeniem dokumentow potwierdzajqcych, 2e: dostawy te zostaly wykonane

nalezycie,

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zam6wienia;

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca zloLy odiwiadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy

Pzp, o spelnieniu warunku udzialu w postqpowaniu.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajqcego warunku Wykonawca przedlozy w tym

zakresie, informacjg banku lub spoldzielczej kasy oszczgdno6ciowo-kredytowej, w ktorych posiada

rachunek, potwierdzajEcE wysoko5c posiadanych Srodkow finansowych lub zdolno6c kredytowq

Wykonawcy na kwotq co najmniej 2 000 000 PLN, wystawionq nie wczeSniej niz 3 miesiqce przed

uplywem terminu skladania ofert,
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2. Wykonawoa rnoze polegac na wiedzy i do$wiadczeniu , potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolno6ciach finansowych innych podmiotow,
niezaleZnie od charakteru prawnego lqczqcych go z nimi stosunkow, wykonawca w takiej sytuacji
zobowiqzany jest udowodnic zamawiajqcemu, iz bqdzie dysponowal zasobami niezbqdnymi do

realizacji zamowienia, w szczegolno6ci przedstawiajqc w tym celu pisemne zobowiqzanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow na okres korzystania z nich przy
wykonywan i u zamowien ia,

3, Wykonawcy, ktorzy nie wykazq spelnienia warunk6w udziaNu w postqpowaniu 
,

podlegac bgdqwykluczeniu z udzialu w postqpowaniu,

4, Ocena spelnienia wyzej opisanych warunkow udziaNu w postqpowaniu dokonywana
bgdzie w oparciu o zlohctne Wzez Wykonawcg w niniejsizym postgpowaniu dokumenty oraz
o6wiadczenia,

5, Ofefta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconq,
6, Zamawiajqcy odrzuci ofertq, jezeli :

1) jest niezgodnaz ustaw4
2) jej tre6c nie odpowiada treSci specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia,

zzaslrze2eniem art, 87, ust. 2 pkt, 3 ustawy Pzp,

3) 1e1 zNohenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera razqco nisk4 cene w stosunku do przedmiotu

zamowtenta,

zostalia zlohona Vzez wykonawcg wykluczonego z udzialu
w postqpowaniu o udzielenie zamowienier ,

zawiera blqdy w obliczeniu ceny,

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorqczenia
poprawienie omylki,zawiadomienia nie zgodziN siq na

o ktorej mowa w art, 87 ust, 2 pkt, 3 ustawy Pzp,

B) jest niewaZnana podstawie odrgbnych przepisow,

7, 0 wykluczeniu z postgpowania oruz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostanq

zawiadomieni niezwlocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zawiadomienie zwierac

bqdzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. Z postqpowania o udzielenie zam6wienla wyklucza siq :

1) rarykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacjq lub ktorych upadloSc ogloszono,

z wyjqtkiem wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadlo5ci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sqdu, je2eli uklad nie przewiduje zaspokojenria wierzycieli Wzez likwidacjg majqtku

upadNego;

2) wykonawcow, ktorzy zalegajq z uiszczeniem podatkow, opNat lub skladek na ubezpieczenia

spoleczne lub zdrowotne, z raryjqtkiem przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platno6ci lub wstrzymanie w calo6ci wykonania decyzji

wla6ciwego organu;

5)

6)

7)

l',
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3) osoby fizyczne, ktore prawomocnie sllazano za przestgpstwo

w zwiqzku z postqpowaniem o udzielenie zamowienia, przestEpstwo przeciwko prawom osob

wykonujqcych pracq zarobkow4 przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestqpstwo przekupstwa,

przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne pzestgpstwo popetnione w celu

osiqgnigcia korzy$ci majqtkowych, a tak2e za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udzialu w

zorganizowanej grupie albo zwiqzku majqcych na celu popelnienie przestqpstwa lub przestgpstwa

skarbowego;
4) spolki jawne, ktorych wspolnika prawomocnie skazano za przestqpstwo popelnione

w zwiqzku z postgpclwaniem o udzielenie zam6wienia, przestgpstwo przeciwko prawom osob

wykonujqcych pracg zarobkowq, przestqpstwo przeciwko Srodowisku, przestqpstwo przekupstwa,

przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu

osiqgnigcia kozy6ci majqtkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestqpstwo udzialu w

zorganizowanej grupie albo zwiqzku majqcych na celu popeNnienie przestgpstwa lub przestqpstwa

skarbowego;
5) spolki partnerskie, kt6rych partnera lub czlonka zarzqdu prawomocnie skazano za

pzestgpstwo popeNnione w zwiqzku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestgpstwo

przeciwko prawom osob wykonujqcych pracQ zarobkowq, przestqpstwo przeciwko Srodowisku,

przestqpstwo przekupstwa, przestqpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestqpstwo

popelnione w celu osiqgnigcia korzy6ci majqtkowych, a lakZe za przestqpstwo skarbowe lub

pzestgpstwo udziaNu w zorganizowanej grupie albo zwiqzku majqcych na ceiu popelnienie

przestgpstwa lub przestqpstwa skarbowego;

6) spolki kornrandytowe onz spolki komandytowo-akcvjne, ktorych komplementariusza

prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione zwiqzku z postgpowaniem o udzielenie

zamowienia, przestgpstwo przeciwko prawom osob wykonujqcych pracg zarobkowq, przestqpstwo

przeciwko Srodowisku, przestqpstwo przekupstwa, przestgpstwo pnzeciwko obrotowi gospodarczemu

lub inne przestqpstwo popelnione w celu osiqgnigcia korzySci majeltkowych, a takze za przestqpstwo

skarbowe lub przestqpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiqzku majqcych na celu

popelnienie pzestgpstwa lub przestqpstwa skarbowego;

7) osoby prawne, ktorych urzqdujqcego czlonka organu zarzqdz:ajqcego prawomocnie skazano za

przestgpstwo popelnione w zwiqzku z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia, przestqpstwo

pzeciwko prawom osob wykonujqcych pracQ zarobkowq, przestgpstwo przeciwko Srodowisku,

przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestqpstwo

popelnione w celu osiqgnigcia korzy6ci majqtkowych, a takhe> za przestqpstwo skarbowe lub

przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiqzku majqcych na celu popelnienie

przestqpstwa lub przestqpstwa skarbowego;

8) podmioty zbiorowe, wobec ktorych sEd orzekl zakaz ubiepania siQ

o zamowienia na podstawie o odpowiedzialno5ci podmiotow zbiorowych za czyny

zabronione pod gro2bq kary;

9) wykonawcow bgdqcych osobami fizycznymi, ktore pf?worilocnie skazano za przestqpstwo, o

ktorym mowa wart. glubart, l0ustawy z dnia 15 czeruca 2012 r, o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajqcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U, poz. 769) - pvezokres 1 roku od dnia uprawomocnienia siq wyroku;
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spoNk ytowq spolkqi nika, p lonka zarzqdu,

przestgpstwo, o ktirrym mowa w ,';n:rj*. a 20jrt, 
tjXlLlir:;

powierzania wykonywania pracy wbrew przepisorn na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - vzezokres 1 roku od d ienia sig wyroKu,

9. Z postqpowania o udzielenle zam6wienia wyklucza siq r6wniei: wykonawc6w,
kt6zy:

ony o e z pr iem prow
P z ynn :h pod ogu techo w lu w celu nia ofertyu w tyc o6ci, chyba 2e udzial tych wykonawcow
w postqpowaniu nie utrudni urczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sip do wyfonawiOw, ktorym
udziela sig zamowienia na podstawie afi.,62 ust, 1 pkt 2 lub ar1, 67 ust, I pit I i zi

2) nie wnieSli wadium do uplywu terminu skladania ofeft, na przedluzony okres zwiqzania
ofertq lub w terminie, o ktorym mowa w art. 46 ust, 3, albo nie zgodzili siq na przedluzenie okresu
zwiqzania ofertE;

3) zlo?yli nieprawclziwe informacje majqce wplyw lub mogEce miec wpNyw na wynik
prowadzonego postqpowan ia ;

4) nie wykazali spelniania warunkow udziafu w postqpowaniu;
5) nalezqt; do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu z dnia 16 lutego 200T r,

o ochronie konkurenc.ii ikonsumentow(Dz. U, Nr50, poz,331 , zpo2n.zm.),zlo1yi odrg-bne oferty
lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w tym samym postgpowaniu, chyba 2e wyka14 Ze istnielqce
migdzy nimi powiqzania nie prowadzq do zachwi rnia uczciwej konkurencji pomiqdzy wykonawcami
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

6) Zamawiajqcy raryklucza z postgpowania o udzierlenie zamowienia wykonawcg, ktory
w okresie 3 lat przed wszczqciem postgpowania, w sposob zawiniony powaznie naruszyl onbwiqz(i
zawodowe, w szczegolno5ci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziaNania lub razqcego
niedbalstwa nie wykonal lulc nienalezycie wykonal zamowienie, co zamawiajqcy jest w stanie
wykazac za pomocq dowolnych Srodkow dowodowych, jezeli zamawiajqcy 

-prz-ewidzial 
takq

mozliwo6c wykluczenia wykonawcy w ogloszeniu o zamowieniu, w specyfikacji istotnych warunkow
zam6wienia lub w zaproszeRiu do negocjacji, Zamawiajqcy nie wyklu cza z postqpowernia o udzielenie
zamowienia wykonawcy, ktory udowodni, 2e podjql konkretne $rodki technic/ne, organizacyjne i

kadrowe, ktore majq zapobiec zawinionemu i powa2nemu naruszaniu obowiqzkgw zawodowych
w przyszlo5ci oraz naprawil szkody powstale w wyniku naruszenia obowiqzkow zawodowych lub
zobowiqzalsig do ich naprawienia,

t'
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vt, oswnDczENtA I DOKUMENTY JAK|E MAJA ZLO?YC WYKONAWCY, W CELU

POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1. Na ofertq skladajq siq nastqpujqce dokumenty i o6wiadczenia:

1) Wypelniony i podpisany Formularz ofertowy zgodnie z wzorem , zalqcznik

Nr 1 do SIWZ;

Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu o zamowienie publiczne

z art,.22 ust. 1 , zgodnie zwzorem - zalqcznik Nr 2 do SIWZI;

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespeNnienia warunkow, o

ktorych mowa w art, 24 ust, 1 oraz ar|,, 24 ust. 2 pkt. 1. - ustawy Frawo zamowiefi

publicznych, zgodnie zwzorcm-zalqcznik Nr 3 do SIWZ;

Lista podmiotow nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r, o ochronie konkurencji i konsumentow

(Dz, U, z 2007 r,, Nr 50, poz, 331 z po2n, zm,) albo infclrmacjq o tym, ze Wykonawca nie

nalezy do grupy kapitalowej - zgodnie z wzorem - zaNqczniik Nr 4 do SIWZ;

Dokument potwierdzajqcy wniesienie wadium, W przypadku wniesienia wadium

w formie pieniqznej Wykonawca winien podac takze nrr konta bankowego dla zwrotu

wadium;
Wykaz wykonanych w ciqgu ostatnich 3 lat przed datq uplywu terminu skladania ofert,

(a jezeli okres prowadzenia dzialalno6ci jest krotszy - w tym okresie) wykonal nalezycie co

natmniej 2 dostawy na rynek krajow UE lub Krolestwa Norwegii lub Konfederacji Szwajcarii,

ka1dana minimum 2 autobusy, oferowanej w niniejszym przetargu marki, typu z podaniem ich

warto6ci, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oruz zalqczeniem dokumentow

potwierdzajqcych, ze dostawy te zostaNy wykonane nalezycie, sporzqdzony wg zalqcznika Nr 5

do SIWZ;

lnformacjq banku lub spoldzielczej kasy oszczqdno6ciowo-kredytowej, w ktorych

Wykonawci- posiada rachunek, potwierdzajqcqwysoko6c posiadanyc! Srodkow finansowych

lub zdolno$c kredytowq Wykonawcy na kwotg co najmniej 2 000 000 PLN, wystawionq nie

wcze6niej niZ 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert,
parafowan V WzezWykonawcQ wzor umowy, zgodnie zwzorcm -zalqcznik Nr 6 do SIWZ;

Jezeli Wykonawca polegal bqdzie na wiedzy i do5wiadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolno6ciach finansowych innych

podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego lqczqcyc;h go z nimi stosunkow, a podmioty

te bqdq braly udziaN w realizacji czgsci zamowienia, Wykonawca w takiej sytuacji

zobowiqiany pst udowodnic Zamawiajqcemu, i2 bqdzie dysponowal zasobami niezbqdnymi

do realizacji zamowienia, w szczegolno6ci przedstawiajqc w tym celu pisemne zobowiqzanie

tych podmrotow do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasobow na okres korzystania z

nicn poy wykonywaniu zamowienia (ar1, 26 ust, 2b Ustawy) - w formie kopii dokumentow

tych podmiotow po6wiadczonych za zgodno66 z oryginalem Vzez Wykonawcq lub te

pod m ioty oraz przedlo|y wykaz tych pod miotow'

2)

3)

4)

5)

6)

B)

e)

22
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10) Aktualny odpis z wNa6ciwego rejestru , je2eli odrqbne przepisy wymagajqwpisu do rejestru
lub aktualne za6wiadczenie o wpisie do ewidencji deiaNalno6ei gospodarczej ( lub aktualne
za6wiadczenie z CEiIDG ) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art,24 ust,1 pkt,2 ustawy, wystawionego nie wcze6niej niz 6 miesiqcy przed uplywem
termin u skladan ia oft;rt;

11) Aktualne za6wiadczenie wNaSciwego naczelnika urzqdu skarbowego potwierdzajqce, 2e
wykonawca nie zaleltra z oplacaniem podatkow lub za5wiadczenia, ze uzyskal przewidziane
prawern zwolnienie , odroczenie lub rozlozenie na rarty zaleglych platno6ci lub wstrzymanie
w calo6ci wykonania decyzji wla6ciwego organu - wystawione nje wcze6nic'j niz 3 miesiqce
przed uplywem terminu skNadania ot'ert;

12) Aktualne za6wiadczenie wla6ciwego oddziaNu Zaktadu Ubezpieczeh Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajqce, ze wykonawca nie zalega
z oplacaniu.m skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenia, ze

uzyskaN przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty zaleglych
platnoSci lub wstrzymanie w calo6ci wykonania decyzji wla6ciwego organu - wystawione nie

wcze5niej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu sktadania ofert;

13)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art,

24 ust, 1 pkt, 4-8 ustawy Prawo zamowiefr public;rnrych, wystawiona nie wczesniej niz 6
miesiqcy przed uplywem terminu skladania ofert;

14)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre5lonym w art.

24 ust, '1 pkt. 9 ustawy Prawo zamowieh publicznych, wystawiona nie wcze5niej niz 6

miesiqcy przed uplywem terminu sktadania ofert;

15)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art,

24 ust, 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcze6niej ni2 6 miesigcy przed uplywem

terminu skladania ofert;

17) Wykaz podwykonawcow - zgodnie zwzorem - zaNqcznik nr 7 do SIWZ,

18) Zaakceptowany projekt umowy senruisowej - zgodnie z wzorem - zaNqcznik nr 8 do SIWZ,

19) Kserokopia (potwierdzona za zgodno6c z oryginaNem) aktualnego eertyfikatu

potwierdz:ajqceg o s peln ien ie normy E U R0-6 Vzez ;zaoferowan y s i I n i k,

20) Kserokopia (potwierdzona za zgodno6c z oryginalem) certyfikat6w potwierdzajqcych,2e

wszvstkie elementy nadwozia stanowiqce wyposa2enie przedzialu pasazerskiego oraz

kabiny kierowcy oferowanych autobusow spetniajil warunek niepalnoSci - homologacja

EWG pojazdu odno6nie do palno6ci, uzyskana zgodnie z warunkami okre5lonymi w

Dyrektywie 95/284/VE Parlamentu Europejskiego i ttady z dnia 24 pa2dziernika 1995 roku,

2. Postanowienia dotyczAce skladanych dokument6w:

1) Wszystkie skladane dokurnenty w niniejszym postqpowaniu mogq. byc skladane w oryginale lub

kopii po6wiadczonej za zgodno6c z oryginalem przez Wykonawcg lub osobg/ osoby uprawnione do

podpisania oferty z dopiskiem ,, za zgodnoSc z oryginatem ",

2) W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych siQ o udzielenie zamowienia onz
w przypadku innych podmiotow, na zasobach, ktorych wykonawca polega na zasadach okre5lonych

z)
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w art, 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentow dotyczqcych kazdego z tych podmiotow winny byc

po6wiadczoneza zgodno5c z oryginalem prze te podmioty,

3) W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia zgodnie

z art.23 ustawy Pzp :

1, wykazanie spelnienia warunkow udzialu, o ktorych mowa w aft. 22 ust, 1 nastqpuje lqcznie;

2. wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postqpowania o udzielenie zamowienia zgodnie

z arl. 24 nastqpuje ptzez kazdego z wykonawcow oddzielnie (kaZdy z wykonawcow ma

obowiqzek skladania dokumentow i o6wiadczenia o nie podleganiu wykluczeniu oddzielnie).

4) W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych siq o urlzielenie zamowienia ustanawiajq
pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu o udzielenie zamowienia albo

reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego (art. 23 ust,

2 ustawy Pzp),

5) Zamawiajqcy nie dopuszczaskladania elektronicznych kopii dokumentow.

6) Dokumenty spozqdzone w jgzyku obcym sklada siq wraz z ilumaczeniem na jgzyk polski,

poSwiadczonym przez Wykonawcg.

7) Zamawiajqcy moze Zqdat przedstawienia oryginalu luh notarialnie po6wiadczonej kopii

dokumenty wylqcznie wtedy, gdy zlozon a przez Wykonawcq kopia dokumentu jest nieczytelna lub

budzi wqtpliwo6ci co do jej prawdziwo6ci.

8) Oferta powinna zawierac wszystkie wymagane dokumenty, o6wiadczenia i zalqczniki,

o ktorych mowa w Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia.

9) Oferta oraz wszystkie wymaEane zalqczniki winny byc podpisane przez upowalnionego

przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania , zgodnie

rejestracyjnym, wymogami ustawowymi i pzepisami prawa.
z przedstawionym aktem

10) Jezeli oferta i zalqczniki zostanq podpisane ptzez upowaznionego przedstawiciela, jest on

zobowiqzany do przedlozenia wlaSciwego pelnomocnictwa lub umocowania prawnego,

11) Wykonawcow obowiqzuje wykorzystanie zalqczonym wzorow dokumentow - zalqcznikow.

Wszystkie pola i pozycje tych wzorow winny byc wypelnione , ? w szczegolno6ci muszq zawierac

wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza sig skNadania alternatywnych co do tre6ci

i formy dokumentow,

12) Tlohenie przez Wykonawcg nieprawdziwych , majqcych wpNyw lub mogqcych miec wptyw na

wynik niniejszego postgpowania , stanowi podstawq do wykluczenia z postqpowania,

3. Postanowienia dotyczEce wnoszenia oferty wspolnej przez dwa lub wigcej podmioty

gospodarcze ( konsorcja/ spolki ):

1) Wykonawcy mogEwspolnie ubiegac sig o udzielenie zamowienia.

2) Jezeli oferta wspolnie zloZona Wzez dwoch lub wigcej Wykonawcow zostanie wyloniona

w prowadzonym postgpowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie

zamowienia publicznego ,Zamawiajqcy zalqdaw wyznaczonym terminie zlohenia umowy regulujqcej

ws polpracq tych Wykon awcow, pod p i s an$ przez wszystki c h

partnerow, przy czym termin, na jaki zostala zawarla nie moze byc krotszy nie termin realizacji

zamowienia,
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3) Wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich

w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postqpowaniu zawarcia umowy ,

a peNnomocnictwo/ upowa2nienie do pelnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane Wzez prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z Wykonawcow,

winno byO dolqczone do oferty,

4) W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych siq o udzielenie zamowienia zgodnie
z art..23 ustawy Pzp :

1, wykazanie spelnienia warunkow udzialu, o ktorych mowa w art. 22 usl, 1 nastgpuje

lqcznie;
2. wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postqpowania o udzielenie zamowienia

zgodnie z art, 24 nastqpuje Wzez kazdego z wyl<onawcow oddzielnie (kazdy

z wvKonawcow ma obowiqzek skladania dokumentow

i o6wiadczenia o nie podleganiu wykluczeniu oddzielnie),

5) Wykonawr:y wspolnie ubiegajqcy siq o udzielenie zamowienia ponoszq solidarnq

odpowiedzialno6c za wykonanie umowy,

4, Postanowienia dotyczqce Wykonawcow majqcych siedzibq lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej :

Jezeli wykonawca ryta siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentow, o ktorych mowa w :

Rozdziale Vl ust. 1 pkt 9), 10), 11) oraz 13) - sklada dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w ktorym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednicl, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo6ci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sk{adek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo

2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozNozenie na raty zaleglych ptatno5ci

lub wstrzymanie w calo6ci wykonania decyzji wla6ciwego orgar'tu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siq o zamowienie;

Rozdziale Vl ust. 1 pkt 12l, i 14) - sklada za5wiadczenie wta6ciwego organu sqdowego lub

administracyjnego rniejsca ;zamieszkania albo zamieszkanla osoby, ktorej dokumenty dotycz4

w zakresie okre6lonym w art, 24 ust, 1 pkt 4-8, pkt 10 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamowien publicznych ( Dz. U.22013 r, , poz,907).

JeZeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje siql dokumentow, o ktorych mowa w pkt 3, zastqpuje siq je dokumentem

zawierajqcym o6wiadczenie, w ktorym okreSla siQ takle osoby uprawnione do reprezentacji

wykonawcy, zNohone przed wlaSciwym organem sqdowym, administracyjnym albo organem

samorzqdu zawodowego luhr gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub

kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem,
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5. Postanowienia w sprawie dokument6w zastze2onych :

1) Wszystkie dokumenty zNozone w prowadzonym postgpowaniu sq jawne , za wyjqtkiem informacji

zastzeZonych przez skladajqcego ofertq,

2) Dokumenty niejawn e, zastrzezone skladane w ofercie , wykonawca wydziela lub oznacza

w wybrany przez siebie sposob.

3) Po dokonaniu czynno6ci otwarcia ofert Komisja Przetargowa dokona analizy ofed, ktore w tej

czqsci mogE by6 udostgpnione uczestnikom postgpowania na ich wniosek, Dokumenty zlo2one

w prowadzonym postqpowaniu sq jawne, za wyjqtkiem niepodlegajqcych ujawnieniu oraz za

wy1 qtki em i nfo rm acj i zastrzehony ch przez s klad aj qceg o ofertq.

4) Wykonawca nie moze zaslrzec informacji i dokument6w, ktorych jawno5c wynika

z innych aktow prawnych w tym m.in" z zapisu z art, 86. ust, 4 ustawy Prawo zam6wiefr publicznych.

5) Zgodnie z art, 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

( Dz, U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z po2n. zm, ) po1zez tajemnicq przedsiqbiorstwa

rozumie siQ nieujawnione do wiadomoSci publicznej informacje techniczne, technologie,

organizacyjne pzedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajqce warto5c gospodarczq co do ktorych

przedsiqbiorca podjqN niezbgdne dziaNa w celu zachowania ich poufno6ci,

vlt. sposoB poRozuMtEWANtA srE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI,

PPZEKAZYWANIA OSWNOCZEI,I LUB DOKUMENToW, WSKAZYWANIE OSOB

UPRAWNIoNYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z VVYKONAWCAMI.

1. Wszelkiego rodzaju o5wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

pzez Zamawiajqcego i Wykonawcow podczas postqpowania

wymagajq dla zachowania wazno5ci formy pisemnej.

2. Zamawiajqcy dopuszcza przekazywanie korespondencji za ponnocE

(na numer wskazany w rozdziale I SIWZ) orazpoczly elektronicznej na adres :

marta. krygier@mpk.com.pl
3, Korespondencjq uwala sig za zlolonq w terrninie, jeZeli jej tre5c dotarla do adresata przed

uplywem terminu (w godzinach pracy Zamawiajqcego 6:40 - 14:40) i zostala niezwlocznie

potwierdzona pisemn ie.

4. Wszelka korespondencja prowadzona bgdzie w jqzyku polskim.

5. Wykonawca zgodnie z arl. 38 ustawy Pzp moZe zwrocic sig do Zamawiajqcego o

wyja6nienie tre6ci SIWZ.

6. Zamawiajqcy jest obowi4zany udzielic wyja6niefi niezwNoc;znie jednak nie pozniej niz na 2 dni

przed uplywem terminu skladania ofert - pod warunkiem, ze wniosek o wyja6nienie tre6ci

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wplynql do Zamawiajqcego nie po2niej niz do

kofca dnia, w ktorvm uplywa polowa wvznaczoneqo terminu skladania ofert,

7. Jezeli wniosek o wyja6nienie tre6ci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wpNynqN po

uplywie terminu skladania wniosku, o ktorym mowa w art, 38 ust" 1 , lub dotyczy udzielonych

wyla6nieri, Zamawilqcy moze udzielic wyja6nieri lub pozostawic wniosek bez rozpoznania.

informacje przekazywane

o udzielenie zamowienia

faksu
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8. Pytania Wykonawcow muszq
i kierowane na adres Zamawiajqcego.

byc sformuNowane na piSmie

o Piotr urbaczewski - Dyrektor ds. technicznych, tel, b4 230 gg 24
- tlv sprawach merytorycznych;

a ZbigffiewEieticlri - St, referent ds, technicznych, tel, 542309314
- w sprawach merytoryc;znych;

o MartaKrygier - Specjalista ds. zamowiefi publicznych irnarketingu, tel. 542309327
- w sprawach formalnych,

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy mo2e przecl upNywem terminu do skladnia ofert
zmodyfikowac tresc specyfikacji lstotnych warunkow Zamowienia,

11. W prowadzone w ten sposob modyfikacje, ustalenia i zmiany zostanq przekazane wszystkim
Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ.

12, Wszelkie uzupelnienia, modyfikacje oraz zmiany , w tym zmiany terminow oraz pytania
Wykonawcow wraz z wyja6nieniami stajq sig integraln4 czqsciq SIWZ i sq wiqzqce Wzy
skladaniu ofert ,

VIII. WADIUM

1. wadium mo2e byc wniesione w jednej lub kilku nastgpujacych formach
1) pieniqdzu;

2) pongczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieniqznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

b) pon2czeniach udzielanych przez podmioty, o ktonych mowa w art. 6b ust, 5 pkt, 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przredsigbiorczo6ci (Dz. U. 22007 r., Nr 42,poz.2TE)

Wadium wnoszone w postaci porqczenia lub gwarancji musi zawierac sformulowanie
zobowi4zania do nieodwoNalnego i bezwarunkowego zaplacenia kwoty wadium na pienrusze
pisemne zqdanie zaplaty i nie moze uzalezniac dokonania zaplaty od spetnienia jakichkolwiek

dodatkowych warunkow lub te| od przedlozenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku
przedlo2enia porqczenia lub gwarancji nie zawierajqcych wymienionych elementow , bqd2
posiadajqcych jakiekolwiek dodatkowe zaslrze2enia, Zamawiajqcy uzna, ze Wykonawca nie wniosl
wymaganego wadium.

2.Kwota wadium dla zamowienia wynosi - 45.000,00 zl
3.Wadium wnoszone w pieniqdzu wptaca siq przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiajqcego. Do oferty nalezy zalqczyt dowod wplaty, Wplata bqdzie uznana za wniesionq
w terminie, je6li uznanie wskazanego Wzez ZamawiajEcego rachunku bankowego nastqpi przed

I

I
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uplywem terminu skNadania ofert.

4, Wadium wniesione w pieniqdzu Zamawiajqcy przechowuje na rachunku bankowym.

5. Wadium w porqczeniu bankowym lub porqczeniach spoldzielczej kasy oszczqdnoSciowo

kredytowej. Niezbqdnym jest zNohenie przez porgczyciela ( bank ) oSwiadczenia pisemnego wobec

wierzyciela ( Zamawiajqcego - dane wymienione w pkt. I niniejszej SIWZ ), spoldzielcza kasa

oszczqdno$ciowo-kredytowa - dowod wniesienia wadium w formie pieniqznej,

6. Wadium w gwarancjach bankowych.

Niezbgdnym jest przedlozenie pisemnej gwarancji udzielonej Wzez bank

1 oSwiaOczenle ), zgodnie z wymaganiami okre6lonymi przez prawo bankowe, zawierajqce termin

obowiqzywania'gwarancji do dnia 22.01.2016 r. gwarancja stanowi zabezpieczenie dla

zamawialqcego na wadium w postqpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego

prowaOzonego w trybie przetargu sektorowego na dostawy 2 fabrycznie nowych

ekologicznyih, jednoczlonowych, niskopodlogowych autobus6w miejskich klasy MlDl dla

Miejskiego- przedsiqbiorstwa Komunikacyjnego Sp6Nka z o.o. we WocNawku onz

zobowiq/anie banku wyptaty kwoty wadium w przypadkach okre6lonych przepisami art. 46.,

ust. 4 a oraz ust, 5 ustawY FzP.

7. Wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych.

Niezbqdnym jest przedlozenie pisemnej gwarancji udzielonej Wzez firmq ubezpieczeniowq

(oSwiadcieniej, zawierajqcej termin obowiqzywania gwarancji do dnia 22.0L2016 r' na kwotq

w wysoko6ci +S.OOO,O 0 zN- oiaz informacjg, 2e udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie dla

Zamawilqcego na wadium w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego

w trybie 
- 
pizetargu sektorowego na dostawy 2 fabrycznie nowych ekologicznych,

jednoczlonowych, niskopodlogowych autobusow miejskich klasy MlDl dla Miejskiego
-przedsiqbiorsiwa'Komunikacyjnego 

Spotka z o,o, we WNoclawku oraz zobowiqzanie firmy

ubezpieczeniowej wyplaty kwoiy wadium w przypadkach okre6lonych pzepisami art' 46, ust. 4 a

oraz ust. 5 ustawy Pzp.

g. Sposob wniesienia wadium w porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mory w aft.

6b ust, 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r, o utwonzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

przedsigbiorczo6ci (D2"U.22007 r,Nr42, poz.275 zpoln.zm. )Niezbqdnym jest zloZenie przez

porqctyli.la o5wiadczenia pisemnego wobec wierzyciela ( Zamawiajqcegg - dane jak w pkt' I

bfWZ ), zawierajEcego termin obowiiTywania porgczenia do dnia 22.0L2016 r. kwotq porqczenia

w *yroto5.i +"S.0-OO,OO zN oraz infbimacjq, ze udzielone porqcznie stanowi zabezpieczenie dla

Zamawiajqcego na wadium w postqpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego

w trybie 
" 
pizetargu sektorowego na dostawy 2 fabrycznie nowych ekologicznych,

jednoczlonowychi niskopodlogowych autobus6w miejskich klasy MlDl dla Miejskiego
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Przedsiqbiorstwa Komunikacyjnego
porqczyciela wypfaty kwoty wadium w
i ust. 5 ustawy Pz:p,

SpoNka z o.o. we Woclawku orcz zobowiqzanie

przypadkach okre6lonych przepisami art" 46, ust, 4a

Wvkonawca ktorv bqdzie korzvstal z tej formy wa

skladania ofert obowiqzanv
przekazanvwgz$@

9. Zamawiajqcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie

najkorzystniejszej lub uniewaZnieniu postqpowania, z wyjqtkietn Wykonawcy,

wybrana jako najkorzystniejsza,zzaslrzezeniem art.46 ust, 4a ustawy Pzp.

10.Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza ,

po wyborze oferty
ktorego oferta zostata

Zamawiajqcy zwraca

wadium niezwlocznie po awarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

ll.Zamawiaj4cy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofal ofertq przed

uplywem terntinu skladania ofeft,

12.- Tamawiajqcy moze zahqdac ponownego wniesienia wadium przez WykonawcA, ktoremu

zwr6cono wadium na podstawie art, 46 ust. 1 ustawy Pzp, leleli w wyniku rozstrzygniqcia odwolania

jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawca wnosi wadiurn w terminie

okreSlonym przez:. Zamawiaj qceg o,

13, Jezeii wadium wniesionow pieniqdzu, ZamawiajEcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajqcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniqdzy na rachunek

bankowy wskazany przezWykonawcq,

14. Zamawiajilcy zatrzyrnuje wadium wrcz z odsetkami, jezeli Wykonawca

w odpowiedzi n,i wezwanie, o ktorym mowa w art, 26, ust. 3 , nie zNo|vl dokumentow lub

o6wiadczei, o ktorych mowa w art. 25 , ust, 1 lub pelnomocnictw, chyba , 2e udowodni, 2e nie wynika

lozprzyczyn nielezqcych po jego stronie,

15. Zamariiajqcy zairzymuje wadium wtaz z odsetkami, jezeli Wykonawca, kt6rego oferta zostala

wybrana:
ai odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publir:Zrtogo, na warunkach okre5lonych

w ofercie;

b) nie wniosNwymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ;

cj zawarcie umowy w sfrawie zamowienia publicznego stato siq niemoZliwe z przyczyn lezqcych po

stronie wykonawcY,

rx. TERMIN ZWIAZANIA oFERTA.

Termin zwiqzitniaofertq wynosi 30 dni od daty terminu skNadania ofert,
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X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

Oferta powinna by6 sporzqdzona na pismie, w jqzyku polskim.

XI. MIEJSCE ITERMIN SKT.ADANIA I OTWARCIA OFERT.

1,Ofertq nalezy zloLyc w terminie do 22.12.2015 r. termin graniczny godz. 10 :00
w siedzibie Zamawiajqcego ( w sekretariacie ): WNocNawek, ul, Rysia 3; dla ofert nadeslanych
pocztq jako termin wplynigcia oferty przyjmuje siq datg i godzing otrzymania przesylki
( wplynigcia do sekretariatu M.P.K. Sp. z o,o,).
2,Wykonawca musi umieScic ofertq w wewnetrznej i zewngtrznej kopercie, ktore majq byc
zaadresowane na Zamawiajqcego oraz muszE posiada6 nastgpujqc;e oznakowanie:

- ,, Oferta na dostawy 2 fabrycznie
niskopodlogowych autobus6w miejskich
Komunikacyjnego Sp6lka z o.o. we
zewnqtrzna;

nowych ekologicznych, jednoczlonowych,

klasy MlDl dla Miejskiego Przedsigbiorstwa
Woclawku - przetarg sektorowy " koperta

- koperta wewnqtana poza oznakowaniem podanym powy2ej, musi posiadac nazwe i adres
Wykonawcy, aby moina bylo odesNac ofertq bez otwierania, w przypadku nadej6cia jej po
terminie, zgodnie z art. 84, ust. 2 ustawy Pzp.

3, Wykonawca moze , przed uplywem terminu do skladania ofert zmienic lub wycofac ofertq.
4. Zamawiajqcy komisyjnie dokona otwarcia ofert 22.12.2015r. o godz, 10 : 30 ,

w Sali nr 8.

5. Zamawiajqcy zgodnie z art, 86 ust, 3 ustawy bezpo6rednio przed otwarciem ofert poda kwotq jakq
zamierza przeznaczyc n a s f i n a n s owa n I e za m owi e n i a .

6. Zamawiajqcy podczas otwarcia ofert poda nazwy ( firmy ) i adresy Wykonawcow oraz odczyta
informacje dotyczqce ceny i terminu wykonania zamowienia. Przedmiotowe czynnc,Sci dokona
Komisja Przetangowa w imieniu Zamawiajqcego.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie byN obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek
Zamawiajqcy przeSle mu informacjq zawierajqcq nazwy i adresy Wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte oraz ceny tych ofert"

XII . OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena (brutto) oferty winna byc przedstawiona w PLI! ipodana do dwoch miejsc po

przecinku oruz powinna obejmowac wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcq dla

kompleksowej realizacji przedmiotowego zamowienia.

2. Wykonawca zaokrqgla warto6c brutto w sposob matematyczny, t1. do pelnych groszy w dol
(do 55 groszy) oraz do pelnych groszy w gore (55 groszy i wiqcej),
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3, Nastgpnie wynik ten wpisuje cyfrowo i s{ownie do Formularza ofertowego stanowiqcego

zalq<>znik nr 1 do SIW;Z,

4. Zamawiajqcy poprawia w tek6cie oferty oczywiste pomylki pisarskie oraz omyNki
rachunkowe z uwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omylki polegajqce na niezgodno6ci oferty ze specyfikacjq istotnych warunkow zamowienia,
niepowodujqce istotnych zmian w tre6ci oferty, niezwlocznie zawiadamiajqc o tym wykonawcq,
ktorego oferta zostala poprawiona,

5. Zamawiajqcy bgdzie rozlic:zal sig z Wykonawcami w zlotych polskich.

xlll, oPls sPosoBU oBLlczENrA CENY oRAZ OptS KRYTER|OW , KToRyMt ZAMAWTAJACY
KTERUJE StE PRZY WYBORZE OFERTY.

t. Zamawiajqcy przy wyborze najkorzystniejszej oferly bgdzie kierowal siq nastgpujqcymi
kryteriami :

Przy wybone ofefty, Zamawiajqcy kierowal siq bgdzie poni2szymi kryteriami:

LP OPIS KRYTERIUM Pun WAGA
4
I Celna ofefty 100 60%

2 Ocena techniczno-eksploatacyjna

autobusow
100 35%

J Warunki qwarancii 100 F0/^

Najkorzystniejs:zq ofertq bqdzie oferta, ktora spelni wszystkie wymagania okre6lone
w niniejszej SIWZ oraz uzyska najwiqkszq ilo50 punktow,

Jezeli nie bgdzie mo2na wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiqcej ofert
przedstawi taki sarn bilans ceny i innych kryteriow oceny r>feft, Zamawiajqcy spo6rod tych ofert

wybierze ofertg z niZsza cena,,

KRYTERIUM l: cena ofertowa zostanie oceniona w skali 0:100pkt,

Oferta o najnizszej cenie uzyska 100 pkt,Pozostalym cenom ofertowym zostanie przyznana

odpowiednio mniejsza ilo6c punktow wyliczona wg wzoru:

Gena

oferty
najtahszej

llo56 punkt6w za cene badanq =
Gena badanej oferty
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KRYTERIUM ll: oceniane bgdzie wg nizej podanej punktacji:

32

Lp. Podkryterium Max.

liczba
pkt.

Metodologia oceny

L Rodzaj jednostki

napgdowej (silnik diesla)

10 pkt. Silnik wysokoprqzny pionowy, z

zabudowa wiezowa stoiaca

10 pkt

Silnik wysokoprqzny pionowy bez
zabudowv wiezowei, lub po5redni

5 pkt.

Silnik lelacv 0 pkt.

2. Unifikacja z taborem

nowej greneracji z niskq
podlogq na calej

powierzc;hni z trzema

wejSciami

bezstopniowymi
eksploatowanym w MPK

Sp, z o.o. we Woclawku

25 pkt, Marka pojazdow w posiadaniu 25 pkt

Brak pojazdu danei marki w
posiadaniu

0 pkt,

3. Wykonanie nadwozia 25 pkt, Poszycie zewngtzne wnz z dachem

ze stali odpornej nia korozjg

nierdzewnej 1,4003 wg PN-EN-10088,

i/lub aluminium, w elementach Sciany

przedniej i tylnej dopuszcza siq

elementy z tworzyw sztucznych i ich

kompozvtow

25 pkt

Poszycie ze stali dwustronnie

ocynkowanej z:abezpieczenie

metoda kataforezy

12 pkt.

Poszycie z blach ze stali

zabezpieczonej powNokami

tradvcyinymi

0 pkt,

Uwaga: Wykonawca dolqczy do ofefty w'ykaz

materialow uZytych do budowy nadwozia

ipodwozia.

4. Wykonanie szkieletu

nadwozia i podwozia

(wraz z ramq)

25 pkt, Stal odporna na korozjq - nierdzewna

1,4003 wg PN-EN-10088 lub

aluminium

25 pkt

Stal o podwyzszonej jako5ci

zabezoieczon a metoda kataforezy

12 pkt"

Stal konstrukcyjna niskostoPowa

i zwykNa zabezpieczona powlokami

tradvcyinymi.

0 pkt
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Uwaga: Wykonawca dolqczy do oferty wykaz
materialow uZytych do budowy nadwozia
ipodwozia,

5 Unifikacja silnikow

diesla

15 pkt, 7a zaoferowan ie przez. Wykon awcq we

wszystkich oferowanych pojazdach

silnikow 6-cylindrowych
wysokoprqznych

zunifikowanych ze stosowanymi w
MPK Woclawek So, z o"o,*

15 pkt

Za zaoferowanie innego silnika oferta
otrzyma

0 pkt,

- Zazunifik0wany uwaLa sig silnik posiadajqcy takie same elementy wymienne jak: blok silnika, uklad
korbowotNokowy, u kNad rozrzqdu, glowica cyl i nd row,

KRYTERIUM lll: oceniane bqdzie wg nizej podanej punktacji:

Lp. Nazwa kryterium Liczba
punktow

Metodologia oceny

1. Okres gwarancji na caNy

pojazd bez limitu

kilometrow

Max,60 okt. Powyzej 36 miesiEcy

Powyzej 24 do 36 miesigcy

Powyzej 12 do 24 miesiqcy

do 12 miesiQcy

2. Gwarancja na powlokg

lakierniczq
Max, 20 pkt, Powyzej 60 miesiEcy - 20 pkt,

Powy2ej 36 do 60 miesiqcy 10 pkt,

Powyzej 24 do 36 miesigcy 5pkt,

ds24 miesiecv 0 pkt,
e Gwarancja na perforacjg

nadwozia

Max,20 pkt, Powyzej 12lat - 20 pkt,

Powyzej I do 12 lat - 10 pkt,

Powyzej 5 do 8 lat Spkt,

doSlat Ookt,

Ocena lqczna ofedy bqdzie sumE punktow uzyskanych za posz:czeg6lne kryteria wyliczonq wg wzoru:

Z=0,60c+0,35T+0,05G
0,60 x ilo6(; punktow za kryterium | + 0,35 x ilo6c punktow za kryterium ll + 0,05 x ilo56 punklow za

kryterium lll

XIV. INFORTilACJE O FORMALNOSCNCH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEI.NIONE PO

WYBORZE] OFERTY,

1. Zamawiajqcy niezwNocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocze$nie zawiadamia

Wykonawcow, ktorzy zlo2yli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, ktorych oferty

zostaly odrzucclne, wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania, terminie okreSlonym

33

I
[^-



NEIEZP - TII2I2OI5

zgodnie t S 1,4 ust. 16 REGULAMINU PRZEPROWA.DZAINIA POSTEPOWAN O UDZIELENIE

ZAMOWIEN PIIBI-ICZNYCH SEKTOROWYCH ( PONIZEJ 414.()OO EURO ) PRZEZ M.P,K,

SP, Z O,O. WE WI-OCI-AWKU, po ktorego upNywie umowa w sprawie zamowienia publicznego moZe

byc zawarta,

2, Jezeli ot'erta wspolnie zlohona Wzez dwoch lub wiqcej Wykonawcow zostanie wyloniona

w prowadzonym postqpowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie

zamowienia publicznego , Zamawiajqcy za?qdaw wyznaczonym terminie zlohenia umowy regulujqcej

wspolpracq tych Wykonawcow, podpisaneil przez wszystkich partnerow, ptzy czym termin, na jaki

zostala zawarla nie moze byc krotszy nie termin realizacji zamowienia.

XV. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO VVYKONANIA UMOWY .

1. Zabezpieczenie w wysoko6ci 5% caNkowitej ceny ofertowej moze byc wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastqpujqcych formach:

1) pieniqdzu;

2) porqczeniach bankowych lub porqczeniach spoldzielczej kasy oszczqdno6ciowo-

kredytowej , ztym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieniqznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych ;

5) porqczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art, 6b ust. 5 pkt, 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r, o utworzeniu Polskiej Agencji R,ozwoju Przedsiqbiorczo6ci ,

Tabezpieczenie wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji musi zawierac sformulowanie

zobowiEzania do nieodwolalnego i bezwarunkowego zapNacenia kwoty zabezpieczenia na

pierwsze pisemne zqdanie zaplaty i nie moZe uzalelniac dokonania zaplaty od spetnienia

jakichkolwiek dodatkowych warunkow lub tez od przedNozenia jakieikolwiek dokumentacji.

2, W pzypatlku wniesienie wadium w pieniqdzu Wykonawca moze zlo?yc wniosek do

Zamawiajqcego o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3. Tabezpieczenie nalezytego wykonrania umowy musi byc wniesione naipo2niej w przededniu

podpisania umowy,

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniqdzu bgdzie uznane za wnilesione, o ile wplynie na rachunek

Zamawiajqcego w dniu poprzedzajqcym zawarcie umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zamiany formy zabezpieczenia,

6. Zamawiajqcy zwacazabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania

Wzez Zamawiajqcego za nalezycie wykonane.

xvt. tsToTNE DLA STRON POSTANOW|EN|A, KTORE ZoSTANA WPROWADZONE DO

TRESCI UMOWY ZAWIERANEJ W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1, Projekt umowy - stanowiqcy zaNqcznik Nr 6 do niniejszej SIWZ, zawiera wszelkie p,ostanowienia

dla stron .
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2, Zamawiajqcy dopuszcza rnozliwo6c zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci
oferty,
3.Zamawiajqcy przewiduje mozliwoSc zmiany Umowy w stosunku do tre6ci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy w nastqpujqcych wypadkach i zakresie:

1 )harmonogramu dostaw z przyczynniezareznych od stron umowy 
;

2)Zamawiajqcy i Wykonawca majq prawo do wprowadzania uzasadnionych zmian
w dokumentacji technieznej, projektach oraz konstrukcji autobusow, jezeli bqdzie tg wynikalo z:a' pojawienia siq na rynku juz po podpisaniu Umowy nowych rozwiqzah technicznych lub

technologic;znyr:h, pozwalajqcych na zmniejszenie czasu realizacji zamowienii, 1at< rowniez losztow
eksploatacj i autobusow
b, lubuzyskaniekorzystniejszychparametrowtechnicznych,
c, zaniechilnia tub wycofania z produkcji okre6lonych materialow lub elementow wskazanycn
w ofercie lub dokumentacji technicznel,
d, pojawienia siq na rynku elementow lub materialow nowszej generacji, pozwalajqcych na
zmniejszenie c;zasu realizarii zamowienia lub jego kosztdw, jak r6wniez koszt6w ekspioatacji
autobus6w lub uzyskanie korzystniejszych parametrow technicznych,
e, zaistnienia zagro2eniia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, gdyby
zastosowano rozwiqzania techniczne lub technologiczne wskazane w ofercie lub dokumentacji
technicznej,
f , zmiany obowiqzujqcych przepisow prawnych lub norm,
g, zmiany przepisow prawa powszechnie obowiqzujqcego, jezeli zmianata wplywa na zakres lub
warunki wykonania Wzez Strony Swiadczeri wynikajqcych z Umowy, Umowa podlegac bgdzie
zmianie w zakresie, w jakim zmiany sq niezbqdne do dostosowania Umowy do zmieniohyeh
paepisow;

h. zmiany stawki podatku VAT;

i, jezeli zmiana, dotyczelca w szczegolno6ci dokumentacji technicznej, jest dla Zamawiajqcego
korzystna i jest obiektywnie uzasadniona,
4. Wnioski stron o dokonanle zmian bedq uzgadniane na pi5mie i bgdq zawierac doktadny opis
proponowanej zmiany. Proponowane zmiany nie mogE prowadzic do pogorszenia stanu
technicznego lub zmniejszenia wartoSci uzytkowej autobusow przedstawionych w ofercie Dostawcy,
Po otrzymaniu wniclsku o dokonanie zmiany lub po zlohenu propozycji zmiany, strona pisemnie
poinformuje drugq strong o rrozliwoSciach i warunkach wprowad zeniazmian,
5, Wprowadzone zmiany nie mogq powodowac podwyzszenia ceny poszczegolnych autobusow,
6, Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagajq frlrmy pisemnej w drodze podpisanego Wzez
obie strony aneksu pod rygorem niewaznoSei,

xvll. PouczENlE 0 SRoDKACH ocHRONy PRAWNEJ PRZYSTUGUJACYCH VVYKONAWCY
w ToKU PoS'tfEpowANtA 0 UDztELENtE ZAMOW|EN|A.

t, W postqrpowaniach o udzielenie zamowienia sektorowego Wykonawcy przysluguje prawo do
wniesienia odwolania,
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2. Odwolanie przysluguje od momentu wszczqcia postgpowania na nastqpujqce czynno6ci

zamawiajqcego:

na warunki postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia okre6lone

w specyfikacji lub zaproszeniu;

na modyfikacje i zmiany warunkow udzielenia zamowienia,

na wykluczenie wykonawcy z postqpowania,

na odrzucenie oferty,

na wybor wykonawcy w postgpowaniu

3. Odwolanie wnosi siq w terminie 2. dni od dnia, w ktorym wykonawca powzlql lub mogl

powziqc wiadomoSc o okolicznoSciach stanowiqcych podstawq do jego wniesienia,

4 Odwolanie dotyczqce postanowien specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia wnosi siq nie

po2niej niz 4 dni przed uplywem terminu skladania ofert.

5. Wniesienie odwolania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

6. Odwolanie wniesione po terminie Zamawiajqcy odrzuca bezrozpalrzenia.
7. Wniesienie odwolania zawiesza bieg terminu zwiqzania ofertq do czasu ostatecznego

rozstrzyg niqcia odwolan ia,

B. O zlozeniu odwolania zamawiajqcy powiadamia niezwlocznie wykonawcow uczestniczqcych

w danym postgpowaniu.

e. Odwolanie rozpatruje Zarzqd zamawiajqcego, w terminie do 3 dni od dnia jego wniesienia,

Brak rozstzygnigcia odwolania w tym terminie uznaje siq za jego oddalenie.

ro. Rozstrzygniqcie odwolania nastgpuje w formie decyzji, ktora jest ostateczna.

r. Decyla w sprawie rozstrzygniqcia odwolania zawiera uzasadnienie, w ktorym podaje sig jego

podstawy faktyczne i prawne,

12. W przypadku uwzglqdnienia odwolania zamawiajqcy powtarza czynno6c lub uniewalnia
postgpowanie,

Wvkaz zalacznikow do SIWZ :

1) Formularz ofertowy;

2) Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udziaNu w postqpowaniu o zamowienie

publiczne z art.22 ust, 1 ;

3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkow,

o ktorych mowa w art, 24 ust, 1 oraz art.24 ust. 2 pkt, 1. - ustawy Prawo zamowien

publicznych;

4) Wzor oSwiadczenia dotyczEcego przynalezno5ci do grupy kapitaNowej;

5) Wykaz dostaw;

6) Projekt umowy;

7 ) W ykaz podwykon awcow;

B) Projekt umowy serwisowej,
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Talqcznik nr 1 do SIWZ
NE /EZP _|il2t2015

M,P,K, Spolka z o. ct, we WNocNawku

OFERTA
NA DOSTAWY AUTOBUSOW DLA

MIEJSKTEGo PRZEDSTEBIoRSTWA KOMUN |KACYJN EGO
SPOTKA Z O. O" WE W.OCLAWKU W ROKU 2016

sktadana przez

w zwiqzku z prowadzonym postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego w tnybie
pnetargu sektorowego

Nr zam6wienia publicznego NEIEZP -1lrY212015

Przedmiot oferty - zakup i dostawa 2 fabrycznie nowych ekologicznych,
jednocztonowych, niskopodlogowych autobusow miejskich klasy MlDl

Cena ofertowa - zgodnie z wypelnionymi i zalqczonymi do oferty

:T:1T':T :::1T:: l:.: - ::::.T : ::: :',::;iXr:,i:iffitXiltJi'',u0, ) s,own i e :

- cena jednostkowa (1 szt. )autobusu klasy , ,,, rllrynosi

zN brutto slownie:

Jednocze6nie o6wiadczam, ie jako Wykonawca ....,.......

37
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SkNadajqc niniejszq ofertg w przedmiotowej sprawie o6wiadczam, 2e'.

- przyimujg wszystkie warunki zawarte w SIWZ sporzqdzonelprzezZamawiajqcego;

- w zalqczeniu przedstawiam komplet r,vymaganych w SIWZ dokumentow ,

Nazwa

firmyWykonawcy,..,.,..,.,..,.......

Nazwa producenta autobusu

Pzedmiot ofertyr

^:"::: ::::':::i::: T:':il'T::i : ,tl?!.,nos.i

CHARAKTERYSTYKA AUTOBUSU

1. Przedmiotem oferty jest fabrycznie nowyautobus
marki

: :::::::::: :::::::::::::: :: :lll po,i,dajqcy
homologacjq nr

2. Oferowane autobusy:

lV.1. odpowiadajq warunkom zawartym w Rozporzqdzeniu Ministra lnfrastruktury
z dnia 31.12.2002 r, w sprawie warunkow tec;hnicznych pojazdow oraz zakresie
ich niezbqdnego wyposazenia (Dz, U.22003r. Nr 32, poz.262), <>raz ustawie
z dnia 20.06.1997r,,,Praw0 o ruchu drogowym (Dz, U 22012r.,po2.1137),
polskim i branzowym normom;

lV.2. sq przystosowane do warunkow Srodowiska w jakich bedq eksploatowane,
wytrzymujq oddzialywanie warunkow klimatycznych, zanieczyszczen powietrza

i zapylenia;
1V.3. sq odporne na oddzialywanie Srodkow uzywanych do zimowego

utrzymania dr6g, a takhe Srodkow czyszczqco - myjqcych;
1V.4, posiadajq powtokq lakierniczq umozliwiajqcq codzienne mechaniczne mycie,
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lv's' cha sie n mi mi w dziedzinie technologiiproj gwaran wy q wykonania, niezawodnosciawo loatacji m ploatacji,

II, DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACY.'NE AUTOBUSU

1. Nadwozie

1.1, Podstawowe parametry:

1. wysokoiic
2. szeroko$c
3, dlugo56

4, pojemnoSc ogolem
5, miejsca siedzqce pasazerskie

1.1. Szkielet -

1,2. Poszycie zewnqtrzne -

1,3. Poszycie wewnqtrzne

1.4. PodNoga -

Platforma pasazerska -

1.5, Drzwi:

- Drzwi orzednie

- sterowanie poszczegolnych drzwi

- szeroko6c efektywna drzwi -

- uklad bezpieczeristwa drzwi -

I
IJ,
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1,6. Stopnie wej6ciowe:

- max wysoko6c stopnia wej6ciowego w poszczegolnych dzwiach -

1,7. Stanowisko pracy kierowcy:

- kabina typu -

- klimatyzaqastanowiska kierowcy:

- fotel kierowcy:

- lusterka zewnqtrzne:

- lewa boczna szyba kierowcy:

- roletyprzeciwsloneczne:

- radiofoniza$a:
1,8. Siedzenia pasazerskie:

- kolorystyka - szkielet siedzenia w koloze

- kolory tkaniny

1,9, Okna:

- boczne -

, ,: ogrzewanie:

- wentylatory nagrzewnicy szyby przedniej

- wentylatory przestzeni pasazerskiej -

- przewody uktadu chlodzenia i ogrzewania -

1.11. Wentylacja:

wentylacja pzedziaNu pasa2erskiego:

- naturalna -
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- wymuszona -

1,12. OSwietlenie wewnetrzne :

1.13. Instalacja elektryczna.
wyprowadzenie pod zamontowanie nastqpuiqcych urzqdzen:

a) w kabinie kierowcy
- pod radiotelefon wraz z inrstalacjq antenowq i antenq- l2V,orazoddzielnymzasilaczeml2V,
- instalacja tqczqca kasowniki (3 sztuki) z zamontcwanym w kabinie kierowcy komputerem
poktadowym steruiqcym pracq kasownikow i tablic infoimacyjnych

b) w przestrzeni pasazerskiej:
- pod kasowniki na sNupkach pionowych w ilo6ci 3, szt, - 24 V

c) czujnik cofania informujqcy kierowca o zblizaniu sig do przeszkody:

d) monitoring wnqtrza

1.14,
tablice kierunkowe

Urzqdzenia informacji i obstugi pasazer6w:

a) komputer pokladowy firmy

b) przyciskl ,,stop" zamontowane

1 ,15, Kolorystvka zewngtrzna:
a) poszycie zewngtrzne - kolor RAL 1021 llOttV t
b) pasy ponizej dolnej linii szyb:

kolor RAL 3001 / CZERWONY /
kolor RAL 5010 / NIEBIE{]KI /
kolor RAL 6A24 IZIELONY /

malowane wokol nadwozia autobusu wg proiektu Zamawiajqcego

1,16,

slupki pionowe,
Kolorystyka wewngtrzna:

porecze poziome i uchwyty siedzelr -

porecze pionowe i poziome -

Sciany i sufity -
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ll. Podwozie . parametry techniczne.

Jednostka napqdowa:

1, silnik ,,,,.,, ,..typu ,,,,, produkcji ,,,,,,,,,,,. spelniajqcy
wymogi norm europejskich w zakresie czysto6ci spalinr ...(na
podstawie obecnie obowiqzujqcej dyrektywy 2005/55iWE Parlamentu Europejskiego i

Rady z dnia 28 wrze5nia 2005 roku z po2n. zmianami) o mocy ,..,... dobranej
do maksymalnej ladowno6ci oferowanego autobusu i ,,,,,.,,,,,,,,,..zu|yciu ON/100 km,

ZuZycie paliwa przy pelnym obciqzeniu pojazdu i warunkach ruchu miejskiego na podstawie
wlasnych badafi i wynikow testow,
Maksymalny poziom zu?ycia energii podczas calego cyklu uzytkowania autobusu- 10 500 000MJ;
Maksymalny poziom emisji zanieczyszczeh CO2- 0,950 kg/km;

Maksymalny poziom emisji zanieczyszczen :

- NOx - 2glkWh
- PM - 0,02 gikWh
- NMHC -0,40 gikWh

2. Uklad hamulcowy

Okladziny cierne -

Mechanizmy hamulcowe -

3, UkNad kierowniczy -

4. Zawieszenie nadwozia:

2

5, Instalacja pneumatyczna:

- zintegrowany osuszacz powietrza z regulatorern ci6nienia powietrza -

- wstgpny seperator kondensatu -

- zbiorniki powietrza -

- przewody pzesylu powietza -

- filtry przewodowe -

6, Instalacja elektryczna:
Akumulatory o pojemno5ci

42



NE/EZP . TII2I2OI5

7, lnstalacja paliwa - filtr paliwa
materialow ..,..,., przewody

przewody niskiego ciSnienia z
wysokiego ci6nienia z materialow

B, lnstalacja smarownicza:
Uklad centralnego smarowania

9, Ogumienie bezdqtkowe, typu produkcji + 1 kpl kola zapasowego na
kazdy autobus.

ilr.zoBowtAzANtA WYKoNAWCY

1, Wykonawca udziela Zamawiajqcemu:
1 .1 . gwarancji na;

a) caly pojazd

b) lerkierowanie

- na okres
- na okres

c) perforacjq nadwozia - na okres.
1,2, zobowiilzania nieodplatnego przeszkolenia jego pracownik6w w siedzibie Zamawiajqcego

w liczbie 5 pracownikow stacji obstugi w terminie do ...

2. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu autoryzacji w zakresie obsNugi i napraw dostarczonych
autobusow,

3, Wykonawca wyposazy Zamawiajqcego w podstawowy zestaw narzqdzi senruisowych
warunkujqcych udzielenie autoryzacji na potrzeby wewngtrzn e Zamawiajqcego, lub uzupelni
w niezbgdnym zakresie wyposazenie ktorym dysponuje Zamawiajqcy,
Przeszkoli pracownikow Zamawiajqcego na warunkach okreSlonych w pkt, 1, ppkt, 1.2.

4, Wykonawcawrazz autobusem przekahe Zamawiajqcemu pelnq,dokumentacjg techniczno-
eksploatacyjnq przedmiotowych autobusow w jqzyku polskim w tym co najmniej:

a) instrukcja obslugi
b) ksiqzka gwarancyjna

c) Swiadectwo homologacji
d) instrukcja naprawy podwozia i nadwozia autobusu (3 komplety na kontrakt)
e) instrukcja naprawy zespotow i podzespolow zamontowanych w autobusie

(3 komplety na kontrakt)
aktualne katalogi czq6ci zamiennych wystqpujqcych w autobusie w wersji

,,papierowej" - 3 komplety i na Cll - 2 komplety, orazzapewni ich biezqce aktualizowanie.

V. OSWNDCZENIE WYKONAWCY

1. O5wiadczam, 2e ofertq sporzqdzono:

1,1. zgodnie z wytycznymi i zawartymi w Specyfikacji lstotnych Warunkow
Zamowienia Nr NE/EZP- llll2l2015

1.2, zgodnie zrz.eczywistymi danymi.
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w ofercie sq zgodnez prawdqi wazne do dnia

/ podpis uprawnionego przedstawiciela /

/ miejscowo6c, data /

1, JednoczeSnie oSwiadczamy, 2e zapoznaliSmy sig z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen.

2. OSwiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu,

3. OSwiadczamy,2e zawarty w Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia wzor umowy zostaN pzez
nas zaakceptowany i zobowiqTujemy sie w pzypadku wybrania naszej oferty do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okreSlonej w SIWZ wysoko5ci
tj. ,,,, ( slownie : ,.,.,. ,,...) w formie

,..,, przed terminem zawarcia umowy zawarcia umowy
oraz do podpisania umowy na warunkach okreSlonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie
okre6 lonym Wzez Zamawiajqcego.

4, O6wiadczamy ,2euwalamy siq zazwiqzanych niniejszqofertq przez 30 dni,

5, Oferta wtazzzalqcznikami zawiera ponumerowanych stron,

6. Zastrzeg amy, 2e nastgpujqce dokumenty:

stanowiq tajemnicq pzedsiqbiorstwa na podstawie ustawy

/ podpis uprawnionego paedstawiciela Wykonawcy /

/ miejscowoS6 i data /

art,
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Zalqcznik nr 2 do SIWZ

NE /EZP -|v2t2015
M.P,K. Spolka z o. o, we

Woclawku

OSWADCZENIE
o sPEr.NrANru WARUNKOW UDZTAT-U W POSTEPOWANIU

O ZAMOWIENIE PUBLICZNE
STOSOWNIE DO TRESCI ART. 44 W ZW.ZART. 22 UST. 1.

Przystgpujqc do udzialu w postgpowaniu o zamowienie publiczne

NE/ EZP - llll2l2105 na zakup i dostawq 2 fabrycznie nowych ekologicznych, jednoczlonowych,

niskopodlogowych autobusow miejskich klasy MlDl dla ltlliejskiego Przedsiqbiorstwa Komunikacyjnego

Spotka zo.o. we Wloclawku,

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

o6wiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre6lone w tre6ci art.22 ust. 1

ustawy Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U,22013 r.,907 )tj.:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okre6lonej dzialalno6ci lub czynno6ci,

jezeli przepisy prawa nakladajqobowiqzek ich posiadania;

2) posiadam wiedzg i do6wiadczenie ;

3) dysponujq odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamowienia;

4) znajdujq sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umozliwiajqcej wykonanie

zamowienia,

(miejscowoS6, data)

( podpis i pieczqd upowahnionego przedstawiciela/ Wykonawcy)

dnia
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Zalqcznik nr 3 do SIWZ

NE /EZP -|v2t2015
M.P.K. Spolka z o. o.

we Woclawku

OSWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPET.NIENIA WARUNKOW,
O KTORYCH MOWA W ART. 24 ust. 1 i ust. 2 orazust. 2a USTAWY PRAWO ZAMOWIEN

PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy, adres i numer telefonu :

Przystqpujqc do udziatu w postqpowaniu o zamowienie publiczne NE/EZP - llll2l20'15 na zakup

i dostawg 2 fabrycznie nowych ekologicznych, jednoczNonowych, niskopodNogowych autobusow

miejskich klasy MlDl dla Miejskiego Przedsigbiorstwa Komunikacyjnego Spolka zo.o. we Wloclawku .

o6wiadczam, 2e nie istniej4 podstawy do wykluczenia mnie z postqpowania o udzielenia
zamowienia publicznego z powodu niespelnienia warunk6w, wymienionych w art. 24 ust.1i 2

oraz ust.2a ustawy Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. 22013,907 ),

(miejscowofic, data)

(podpis Wykonawcy lub osoby upowaZnionej)

dnia
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Zalqcznik nr 4 do SIWZ
NE /EZP -il1212015

M,P,K, Spolka z o. o.

we WNoclawku

Informacja wykonawcy na podstawie art..26 ust. 2d ustawy PZP

Przystgpujqc do udzialu w postgpowaniu o zamowienie publiczne

NE/ EZP - llll2l2015 na zakup i dostawq 2 fabrycznie nowych ekologicznych, jednoczlonowych,

niskopodNogowych autobusow miejskich klasy MlDl dla Miejskiego Przedsiqbiorstwa Komunikacyjnego

Spolka z o.o. we Wloclawku oSwiadczamy, 2e :

naleiymy do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust, 2 pkt.S.

W zalqczeniu lista podmiotow nalezqcych do tej samej grupy kapitaNowej, o ktorej mowa w art.24

ust, 2 pkt 5-

lub

nie nale2ymy do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt'S.-

dnia

(miejscowo6c, data)

(podpis i pieczgc upowa2nionego

przedstawiciela/ WykonawcY)

* niepotrzebne skre$li1
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Zalqcznik nr 6 do SIWZ

NE /EZP -|V212015
M,P,K. Spolka z o. o.

we WocNawku

( Pieczqc firmowa Wykonawcy)

PROJEKT UMOW

n a zakup i dostawq 2 I abry czni e n owych eko I o g icznych, j ed n oczlo n owych,

n iskopodlogowych autobus6w miejskich klasy M lD I

zawarta w dniu 2015 r'

we Wloclawku

pomiqdzy stronami:

1. Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym Spolka z o. o. z siedzibq we Woclawku

przy ul. Rysiej 3, wpisanym do rejestru przedsigbiorc6w prowadzon ego przez Sqd Rejonowy

w Toruniu' Vtl Wydzial Gospodarczy Krlowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS

0000034210, posiadajqcym NIP 888 - 020 - 33 - 71 i REGON 910226702, Kapital

zakladowy 1 0,576,500,00 zl

reprezentowanym ptzezi

1, Andrzeja STASIAKA - Prezesa Zarzqdu SPolki

zwanym w dalszej tre6ci umowy Zamawiajqcym;

a

2.

z siedzibE

zarejestrowanym w,.,.,.,,....
posiadajqcym N|P..,.,. .'. iREGON "."."' ',.'

reprezentowanym przezi

1
t.
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