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I.

ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Międzygminna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3
działające na podstawie wpisu do rejestru sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000019110
NIP 645-21-62-922; REGON 276286407
tel.: 032 381 33 00, faks: 032 381 33 10
http://www.pkm-swierklaniec.pl
e-mail: biuro@pkm-swierklaniec.pl

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE, TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy dotyczące zamówień sektorowych.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.) –
zwaną dalej „Ustawą Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej.
3. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
4. Ilekroć w treści jest mowa o SIWZ, rozumie się przez to niniejszą Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia pod rygorem ich odrzucenia.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem
okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
8. Zakup autobusów objętych niniejszym postępowaniem realizowany jest w ramach
projektu :
„Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego na terenie
działalności PKM Międzygminna Sp. z o.o. w Świerklańcu”
i
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 - Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła
energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5. Podziałanie 4.5.1. – Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 fabrycznie nowych, niskoemisyjnych,
niskopodłogowych, autobusów miejskich jednej marki w danej wielkości autobusu dla
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, spełniających wymagania techniczne określone w punkcie IV. 2
SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przyjęto podział zamówienia
na dwa zadania:
1.1.
Zadanie I - dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji
miejskiej, niskopodłogowych, dwuosiowych o napędzie hybrydowym
(spalinowo-elektrycznym) o długości całkowitej zawierającej się w przedziale
od 8,5 metra do 10,70 metra, zwanych dalej „autobusami ANH10”.
1.2.
Zadanie II - dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji
miejskiej, niskopodłogowych, dwuosiowych o napędzie hybrydowym
(spalinowo-elektrycznym) o długości całkowitej zawierającej się w przedziale
od 11,8 metra do 12,15 metra, zwanych dalej „autobusami BNH12”.
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3. Za fabrycznie nowy uznaje się autobus nieużywany, o przebiegu nie większym niż
600 km, nie rejestrowany wcześniej, nie używany do jazd testowych, prezentacyjnych
lub badań, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku dostawy danej partii
zamówienia.
4. Oferowane autobusy w odniesieniu do każdego zadania muszą być jednej marki i w
danej wielkości (autobus ANH10 i BNH12) identyczne pod względem konstrukcyjnym,
parametrów technicznych, kompletacji i wyposażenia z unifikacją układu napędowego
(silnik, skrzynia biegów, osie – rodzaj i typ zawieszenia.
5. Niniejsze zamówienie obejmuje również przeprowadzenie instruktaży dla
pracowników Zamawiającego w zakresie prac serwisowych i obsługowonaprawczych.
6. Wspólny Słownik zamówień (CPV):
34 12 11 00–2 – Autobusy transportu publicznego
34 12 14 00–5 – Autobusy niskopodłogowe
IV. WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej niżej wymienione wymagania i warunki
określone w poniższych przepisach i normach oraz wymagania dotyczące parametrów
technicznych, gwarancji:
1. Wymagania dotyczące spełnienia przepisów:
a. Spełniać wymagania Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej
Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - jednolite przepisy dotyczące
homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej
(Dz. U. UE. L. 2015.153.1 z dnia 2015.06.18), dotyczącej pojazdów
wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń
poza siedzeniem kierowcy, dla pojazdu klasy I.
b. Autobusy muszą spełniać wszystkie wymagania określone w Dziale III ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017
r. poz. 128) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zmianami).
c. Autobusy muszą spełniać wymagania określone w Dyrektywie 2007/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy
dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i
oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów
("dyrektywa ramowa") - Dz.U.UE.L.2007.263.1 z dnia 2007.10.09.
d. Autobusy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych
dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla
nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.U.UE.L.2009.200.1
z dnia 2009.07.31).
e. Oferowane autobusy, najpóźniej w dniu złożenia oferty muszą posiadać ważne
„Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” lub „Świadectwo Homologacji Typu WE
Pojazdu” wraz z załącznikami (opisem technicznym) wydane zgodnie z
obowiązującymi przepisami a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.
128) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów
samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst
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jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1475) - homologacja z załącznikami musi zostać
dołączona do dokumentacji ofertowej.
f. Spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
25 marca 2013 r., w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i
przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U.2015.1475 z dnia
2015.09.25, z późniejszymi zmianami).
g. Dostarczone autobusy w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego muszą
odpowiadać aktualnym przepisom rejestracji pojazdów, wystarczających dla
dopełnienia przez Zamawiającego formalności rejestracyjnych.
h. Oferowane autobusy muszą spełniać homologację EWG pojazdu odnoszącą się
do palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach
pojazdów, uzyskana zgodnie z warunkami określonymi w Dyrektywie 95/28/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995r. (Dz.U. L 281 z
23.11.1995, str. 1).
i. Zamawiający wymaga, aby dostarczone autobusy spełniły wymagania normy
EURO VI dotyczącej emisji zanieczyszczeń, określonej w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r.
dotyczącym homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do
emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności
(Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi
technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę
2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i
2005/78/WE (Dz.U.UE.L.2009.188.1 z dnia 2009.07.18 z późniejszymi zmianami)
- zwanego dalej Rozporządzeniem WE nr 595/2009.
j. W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy, nastąpi zmiana
przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub
wprowadzenia do użytku nowych autobusów (a także zespołów i podzespołów do
tych autobusów), Wykonawca ten obowiązany jest zrealizować przedmiot
zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian. Również, gdy pojawią się na rynku
nowsze rozwiązania technologiczne lub techniczne, ograniczające koszty
eksploatacji autobusów lub rozwiązania ograniczające emisję szkodliwych
substancji dla otoczenia, to Wykonawca może je zastosować w oferowanych
autobusach przy zachowaniu wszelkich wymogów i warunków określonych w
SIWZ. Na Wykonawcy w szczególności spoczywa obowiązek dostarczenia
Zamawiającemu autobusów spełniających wymagania określone zgodnie z wyżej
wymienionymi przepisami, jak również dokumentów umożliwiających
zarejestrowanie tych autobusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
k. Zamawiający wymaga, aby w przedmiotowej dostawie udział towarów
pochodzących z państw Członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi
Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców
przekraczał 50%. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia tego wymagania
(załącznik nr 4 do Formularza ofertowego).
2. Wymagania dotyczące parametrów technicznych:
a. Parametry techniczne oraz kompletacja dotyczące autobusów dostarczanych w
ramach niniejszego zamówienia:
Autobus BNH12 / ANH10 musi być napędzany zespołem składającym się z silnika
spalinowym wysokoprężnego i silnika/silników elektrycznych w systemie równoległym
lub szeregowym. Silnik spalinowy i silnik/silniki elektryczne napędu hybrydowego
mogą pracować w zależności od potrzeb niezależnie od siebie lub równocześnie.
Zamontowany w autobusie napęd hybrydowy musi umożliwiać trakcje jazdy podobną
do trakcji autobusu wyposażonego w klasyczny układ napędowy diesla. Układ ten
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musi odzyskiwać energię podczas hamowania i magazynować ją w celu
wykorzystania podczas dalszej jazdy. Do magazynowania mogą służyć bateria
akumulatorów, super kondensatorów lub inne. Zarządzanie system zapewniają
układy elektroniczne zapewniające optymalne wykorzystanie energii i własności
jezdne przy zapewnieniu jego niskoemisyjności.
Szczegółowe wymagania, dotyczące poszczególnych elementów napędu
hybrydowego zostały przedstawione w punkcie 7 poniższej tabeli.
L.p.

Cecha, parametr, itp.

Opis parametru

1

2

3

1.

Wymiary autobusu

2.

Ilość miejsc do
przewozu pasażerów

3.
4.
5.

Dopuszczalna masa
całkowita
Ilość osi
Ilość drzwi

6.

Silnik spalinowy

7.

Napęd hybrydowy

Wymiary autobusu:
1) Długość (ANH 10) – od 8,5 m – do 10,70 m,
2) Długość (BNH 12) – od 11,8 m do 12,15 m,
3) Wysokość całkowita – maksymalnie 3300 mm,
4) Szerokość – maksymalnie 2550 mm
1) autobus ANH10 - minimum 60,
2) autobus BNH12 - minimum 85,:
w tym minimum 25% siedzących miejsc pasażerskich bez kierowcy. Zamawiający oczekuje autobusów z
możliwie największą ilością miejsc dla pasażerów i
największą ilością miejsc dostępnych z niskiej podłogi.
- Dwa siedzenia wykonane jako siedzenia specjalne
dla pasażerów niepełnosprawnych z dostępem
bezpośrednio z niskiej podłogi, bez podestów,
(spełniające wymagania Załącznika 8 do Regulaminu
nr 107 EKG ONZ).
do 19 000 [Kg]
dwie osie, w tym jedna napędowa
1) Autobus ANH10 - dwoje drzwi dwuskrzydłowych
(2+2+0) lub dwoje drzwi dwuskrzydłowych i jedne
pojedyncze (1+2+2)
2) Autobus BNH12 - troje drzwi dwuskrzydłowych (2+2+2)
Silnik spalinowy:
1) 4 do 6-cio cylindrowy (wysokoprężny) z zapłonem
samoczynnym,
2) moc silnika spalinowego minimum 150 kW,
3) o pojemności w zakresie od 4,5 dm3 do 7,0 dm³,
5) zasilany olejem napędowym,
6) spełniający wymagania normy Euro VI,
6) umieszczony z tyłu pojazdu – za drugą osią,
7) wyposażony w automatyczny dozownik oleju
silnikowego (sterowany elektronicznie) ze
zintegrowanym czujnikiem przechyłu oraz zapisem
pracy w pamięci elektronicznej,
Napęd hybrydowy:
1) napęd autobusu musi zapewnić prawidłowe warunki
trakcyjne do jazdy miejskiej,
2) energia elektryczna zmagazynowana w magazynie
energii (akumulatory, superkondensatory itp.) powinna
być generowana na zasadzie rekuperacji podczas
hamowania i generowana przez silnik spalinowy w
okresach, kiedy pracujący silnik spalinowy dysponuje
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8.

9.

10.

nadmiarem mocy. Energia ta winna wystarczać do
jazdy na silniku elektrycznym na odcinku co najmniej
kilkuset metrów, w szczególności po ruszeniu
autobusu z przystanku, świateł itp.
3) konstrukcja autobusu musi umożliwiać wymianę
magazynu energii w sposób nienaruszający konstrukcji
pojazdu,
4) zarządzanie
zespołem
napędowym
spalinowoelektrycznym musi zapewniać optymalną pracę
napędu redukującą do minimum emisję szkodliwych
dla środowiska zanieczyszczeń i hałasu.
Układ zasilania silnika Układ zasilania silnika spalinowego:
spalinowego
1) układ zasilania silnika musi być wyposażony w:
a) filtr (zestaw filtrów) paliwa,
b) separator wody (podgrzewany),
c) zbiornik oleju napędowego, który musi być
wykonany z materiałów odpornych na korozję, o
pojemności co najmniej 180 litrów z wlewem
paliwa zamykanym na klucz (osłonięty korkiem i
klapką osłaniającą) i przystosowanym do założenia
plomb kontrolnych, jednorazowych wykonanych z
tworzywa sztucznego, wlew musi być zamykany
korkiem wlewu z zamknięciem błyskawicznym np.
typu Bartelt,
d) zbiornik płynu AdBlue o pojemności co najmniej 20
litrów musi być odporny na działanie korozji z
wlewem po tej samej stronie autobusu co zbiornik
paliwa, zamykany na klucz (osłonięty korkiem i
klapką osłaniającą), konstrukcja wlewu musi
uniemożliwiać przypadkowe zatankowanie oleju
napędowego,
Układ chłodzenia
Układ chłodzenia:
1) układ chłodzenia winien być napełniony płynem
niskokrzepnącym
o
temperaturze
krystalizacji
minimum -35ºC. Wykonawca musi zapewnić
nieodpłatnie płyn na wymianę i uzupełnienie do końca
okresu gwarancyjnego ostatniego z dostarczonych
autobusów,
2) układ chłodzenia powinien być zbudowany z
materiałów odpornych na korozję, połączonych z sobą
elementami złącznymi w sposób umożliwiający ich
szybką wymianę przy zapewnieniu szczelności układu,
3) w układzie chłodzącym powinny być zabudowane
zawory kulowe umożliwiające wymianę pompy
obiegowej i agregatu grzejnego bez konieczności
spuszczania płynu z całego układu,
4) układ wyposażony w korki spustowe umożliwiające
spuszczenie płynu chłodzącego,
5) chłodnice
zespołu
chłodzącego
muszą
być
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez
zastosowanie w obiegu chłodzącym filtra płynu
chłodzącego, łatwo demontowalnego.
Ogrzewanie autobusu Ogrzewanie autobusu następuje:
1) cieczą chłodzącą wykorzystującą ciepło z układu
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11.

Wentylacja przedziału
pasażerskiego

12.

Klimatyzacja
przestrzeni
pasażerskiej

chłodzenia silnika oraz z niezależnego agregatu
grzewczego i realizowane poprzez:
a) umieszczone w przedziale pasażerskim i kabinie
kierowcy nagrzewnice z wentylatorami i grzejniki
konwektorowe.
b) nagrzewnicę frontową służącą do kompleksowego
ogrzewania miejsca pracy kierowcy, w tym szyby
przedniej oraz dodatkową nagrzewnicę w kabinie
kierowcy zapewniającą nawiew powietrza w
kierunku kończyn dolnych kierowcy,
2) sterowanie ogrzewaniem przedziału pasażerskiego
realizowane winno być automatycznie (bez ingerencji
kierowcy), utrzymując
zaprogramowaną (zadaną)
temperaturę w przedziale pasażerskim. Wymaga się,
aby system ogrzewania uruchamiał się automatycznie
przy spadku poniżej temperatury zadanej.
3) autobus musi być wyposażony w podłączony do
układu ogrzewania i chłodzenia, niezależny od pracy
silnika, agregat grzewczy, zasilany olejem napędowym
z niezależnego lub głównego zbiornika paliwa. Moc
tego agregatu oraz wydajność układu ogrzewania
muszą zapewnić możliwość utrzymania temperatury w
przedziale pasażerskim na poziomie co najmniej 10ºC
do 15ºC większej od temperatury zewnętrznej.
Wentylacja przedziału pasażerskiego:
1) naturalna – przez przesuwne górne szyby bocznych
okien rozmieszczonych po lewej i prawej stronie
autobusu oraz elektrycznie sterowane uchylne luki
dachowe w ilości co najmniej 1,
2) sterowanie luków dachowych musi zapewniać
automatyczne zamykanie się luków w następujących
przypadkach:
a) po włączeniu klimatyzacji całopojazdowej,
b) po włączeniu wycieraczek przedniej szyby w tryb
pracy ciągłej,
c) po wyłączeniu stacyjki (po przekręceniu stacyjki na
pozycję „0”),
Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej:
1) zainstalowana na dachu autobusu w kompaktowej
zwartej obudowie o wydajności wystarczającej dla
zapewnienia wysokiego komfortu podróżowania i
zainstalowaniu mocy chłodniczej agregatuco najmniej
25 kW,
2) posiadająca funkcję ogrzewania płynem chłodzącym z
układu,
3) z nadmuchem zimnego powietrza realizowanym przez
zintegrowane urządzenie rozdziału powietrza za
pomocą
przewodów
nawiewnych
przestrzeni
pasażerskiej i kabiny kierowcy. Kierowca winien
posiadać możliwość wyłączenia nadmuchu zimnego
powietrza w kabinie kierowcy podczas pracy
klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej,
4) sterowanie klimatyzacją przedziału pasażerskiego:
a) realizowane winno być bez ingerencji kierowcy -
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13.

Układ pneumatyczny

14.

Układ hamulcowy

automatycznie,
utrzymując
zaprogramowaną
(zadaną) temperaturę w przedziale pasażerskim,
b) z płynną, automatyczną regulacją intensywności
nadmuchu w przedziale pasażerskim,
c) z
płynną
lub
wielopozycyjną
regulacją
intensywności nadmuchu w kabinie kierowcy,
d) z możliwością manualnego wymuszenia pracy
systemu klimatyzacji,
e) podczas pracy systemu klimatyzacji system
ogrzewania autobusu musi być wyłączony, a
wymienniki ciepła nie mogą emitować ciepła (za
wyjątkiem użytkowania funkcji odraszania).
Układ pneumatyczny wyposażony w:
1) sprężarkę
powietrza
o
wydatku
powietrza
dostosowanym do pracy w warunkach komunikacji
miejskiej,
wyposażoną
w
urządzenie
(zawór
bezpieczeństwa
lub
inne
rozwiązanie)
zabezpieczające
sprężarkę
przed
nadmiernym
wzrostem ciśnienia w przypadku utraty drożności
przewodów powietrznych za sprężarką,
2) przewody i zbiorniki powietrza wykonane z materiałów
odpornych na korozję,
3) podgrzewany jednokomorowy osuszacz powietrza
zintegrowany z regulatorem ciśnienia oraz separator
kondensatu (separatora kondensatu nie wymaga się,
jeżeli zastosowano kompresor śrubowy bezolejowy),
4) przyłącze umożliwiające podłączenie sprężonego
powietrza za pomocą szybkozłącza. Przyłącze
umieszczone z przodu autobusu w miejscu łatwo
dostępnym i umożliwiające zasilenie instalacji w
sprężone powietrze z zewnętrznego źródła bez
potrzeby demontażu elementów karoserii przy użyciu
narzędzi. Powietrze dostarczane z zewnętrznego
źródła musi przepływać przez osuszacz powietrza
oraz podczas jego podłączenia musi uniemożliwiać
uruchomienie silnika autobusu,
5) czytelnie i trwale oznakowany zestaw przyłączy
diagnostycznych umożliwiający pełną ocenę stanu
technicznego układu,
Układ hamulcowy:
1) hamulec zasadniczy – pneumatyczny, posiadający:
a) dwa niezależne obwody,
b) automatyczną kompensację luzu elementów
ciernych z funkcją informacji dla kierowcy o stopniu
zużycia okładzin hamulcowych,
c) system EBS z funkcją ABS i ASR,
2) hamulec postojowy :
a) działający minimum na oś napędową, uruchamiany
bezcięgłowo
dźwignią
zlokalizowaną
na
stanowisku pracy kierowcy,
b) posiadający system ostrzegawczy informujący
kierowcę sygnałem akustycznym o nie załączonym
hamulcu postojowym w przypadku przekręcenia
kluczyka w stacyjce w pozycję „0”,
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15.

Układ kierowniczy

16.

Zawieszenie

17.

Konstrukcja nośna
autobusu

18.

Poszycie autobusu

19.

Wykończenie wnętrza

3) hamulec przystankowy:
a) unieruchamiający autobus po zatrzymaniu na
przystanku, załączany automatycznie przy otwarciu
drzwi oraz ręcznie za pomocą przełącznika
zlokalizowanego na stanowisku pracy kierowcy,
b) posiadający awaryjny system wyłączający ten
hamulec – wyłącznik zabezpieczony klapką przed
przypadkowym użyciem, dostępny ze stanowiska
pracy kierowcy,
Układ kierowniczy:
1) ze
wspomaganiem,
wyposażony
w
złącze
diagnostyczne,
2) kolumna kierownicy z pełną regulacją położenia koła
kierownicy. Regulacja wysokości i pochylenia z
pneumatyczną lub mechaniczną blokadą wybranego
ustawienia – regulacja ta z funkcją blokady
umożliwiającą zmianę ustawień tylko i wyłącznie
podczas postoju autobusu.
Zawieszenie:
Zamawiający
wymaga
konstrukcji
zawieszenia
pneumatycznego opartego na miechach gumowych,
sterowanego elektronicznym układem poziomującym i
zapewniającego:
1) zmianę poziomu autobusu (zmiana poziomu w „górę” i
w „dół”),
2) możliwości obniżanie poziomu wejścia do autobusu,
które może odbywać się wyłącznie przy zamkniętych
drzwiach tj. przed ich otwarciem na przystanku przez
zastosowanie „tzw. przyklęku” prawej strony autobusu
– podniesienie autobusu z przyklęku musi
następować automatycznie po zamknięciu wszystkich
drzwi,
3) amortyzatory,
4) zawieszenie osi przedniej jako niezależne lub na osi
(belce) sztywnej,
Konstrukcja nośna podwozia wykonana w sposób
zapewniający minimum 15 – letni okres eksploatacji
autobusu,
Poszycie autobusu:
1) wykonane w sposób gwarantujący minimum 15 – letni
okres eksploatacji autobusu,
2) wszystkie pokrywy obsługowe (klapy) wyposażone w
odpowiednie
i
skuteczne
zamknięcia
uniemożliwiające samoczynne ich otwarcie podczas
jazdy autobusu, po otwarciu zabezpieczone przed
opadaniem.
Klapy te winne być wyposażone w
dodatkowe zamki na klucz kwadratowy.
Wykończenie wnętrza w kolorystyce uzgodnionej z
Zamawiającym przed podpisaniem umowy:
1) ściany boczne i sufit wykonane – z tworzywa (np.
laminat) odpornego na wilgoć i o niskiej przewodności
cieplnej i akustycznej oraz trudnopalne,
2) podłoga wyłożona płytą wodoodporną, pokryta
wykładziną
przeciwpoślizgową
zgrzewaną
na
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20.

Przedział pasażerski

21.

Siedzenia
pasażerskie

łączeniach,
wykończona
listwami
ozdobnymi
klejonymi, elementy istotne dla niepełnosprawnych w
kolorze żółtym RAL 1021,
Przedział pasażerski:
1) poręcze pionowe i poziome ze stali szczotkowanej lub
malowanej w kolorze żółtym – RAL 1021,
2) na poręczach pionowych muszą być umieszczone
przyciski STOP w ilości co najmniej 8 sztuk
sygnalizujące
kierowcy
konieczność
obsługi
„przystanku na żądanie”. Przyciski winny być w
kolorze czerwonym a ich użycie sygnalizowane
świetlnie na widocznej przez pasażerów tablicy
informacyjnej w przedniej części autobusu.
3) przyciski dla pasażerów muszą być oznakowane
wypukłymi znakami w języku „Braille'a”,
4) przy drugich drzwiach musi być umieszczona
rozkładana ręcznie pochylnia (rampa najazdowa),
umożliwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym na
wózkach inwalidzkich lub ułatwiająca wjazd wózka
dziecięcego. W czasie rozłożenia pochylni musi być
uniemożliwione systemowo ruszenie autobusem i
zamknięcie drzwi autobusu,
5) naprzeciw drugich drzwi specjalna powierzchnia miejsce o wymiarach co najmniej: szerokość 750 mm
x długość 2800 mm: w autobusie ANH10 750 x 1300
mm,
przystosowana
do
przewozu
wózka
inwalidzkiego lib dziecięcego, zaopatrzona w przyciski
z piktogramem wózka dziecięcego i wózka
inwalidzkiego
sygnalizujące
kierowcy
zamiar
opuszczenia autobusu przez „inwalidę” lub „matkę z
dzieckiem” oznakowane znakami wypukłymi w języku
„Braille'a, wyposażona w mocowanie wózka pasem
bezwładnościowym,
6) podłoga przedziału pasażerskiego musi być płaska na
całej długości,
7) wejścia do autobusu muszą być wykonane bez stopni
pośrednich we wszystkich drzwiach pasażerskich,
8) wysokość od podłoża na progu wszystkich drzwi
pasażerskich: maksymalnie 340 mm,
9) w
przestrzeni
pasażerskiej
(w
miejscach
uzgodnionych z Zamawiającym na etapie podpisania
umowy) należy zabudować ładowarki do urządzeń
mobilnych (minimum 6 szt.), zakończone złączem o
następujących parametrach:
10) napięcie – 5V,
11) moc – minimum 2A,
12) USB typu A,
13) gniazda oznakowane symbolem „USB”, podświetlane
(kolor podświetlenia niebieski),
Siedzenia pasażerskie:
1) o kształtach ergonomicznych, wykonane z łatwo
wymienialnymi na oparciu i siedzisku „miękkimi”
tapicerowanymi wkładkami piankowymi o grubości co
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22.

Drzwi główne
(pasażerskie)

najmniej 15 mm,
2) do tapicerowania siedzeń zalecane jest zastosowanie
zunifikowanej z taborem Zamawiającego tkaniny
tapicerskiej o kolorystyce i wzornictwie uzgodnionej z
Zamawiającym,
Drzwi pasażerskie:
1) drzwi zgodne z zapisem pkt. 5, otwierane do
wewnątrz, rozmieszczonych po prawej stronie
nadwozia w miarę równomiernie na całej długości
nadwozia. Wszystkie drzwi muszą być wyposażone w
mechanizm „autorewersu” w przypadku natrafienia na
przeszkodę zarówno przy otwieraniu jak i zamykaniu.
2) sterowanie drzwiami:
a) na stanowisku kierowcy przyciski sterowania
wykonane jako okrągłe w kolorze czerwonym,
podświetlane,
b) funkcje przycisków: trzy przyciski do niezależnego
sterowania każdymi drzwiami i jeden do wspólnego
jednoczesnego otwierania i zamykania wszystkich
drzwi,
c) co najmniej drugie i trzecie drzwi muszą mieć
możliwość otwierania przez pasażerów poprzez
przyciski koloru niebieskiego z napisem „drzwi” i
oznaczone piktogramem zarówno z wewnątrz jak i
z zewnątrz autobusu.
d) przyciski te muszą być oznakowane wypukłymi
znakami w języku „Braille'a”,
e) kierowca musi mieć możliwość zablokowania za
pomocą przełącznika umieszczonego na desce
rozdzielczej samodzielnego otwierania drzwi przez
pasażerów,
f) przednie (pierwsze) drzwi muszą posiadać
możliwość niezależnego sterowania „lewym i
prawym” skrzydłem tzw. otwieranie połówkowe,
g) muszą posiadać system niezależnego awaryjnego
otwarcia wszystkich drzwi z zewnątrz i wewnątrz,
h) możliwość awaryjnego wyłączenia hamulca
przystankowego ze stanowiska kierowcy,
3) sygnalizacja świetlna i akustyczna:
a) sygnał „przystanek na żądanie” i żądanie otwarcia
drzwi musi się odbywać za pomocą sygnału
świetlnego (piktogramu) na desce rozdzielczej oraz
sygnału akustycznego w postaci pojedynczego
krótkiego dźwięku,
b) sygnalizacja zamykania poszczególnych drzwi w
przedziale
pasażerskim
umieszczona
bezpośrednio nad drzwiami,
4) z blokadą „otwarcia”, uniemożliwiającą ich otwarcie
podczas jazdy autobusu,
5) wszystkie skrzydła drzwi wyposażone:
a) w zamki umożliwiające ich ryglowanie, a pierwsze
skrzydło przednich drzwi wyposażone w zamek
patentowy,
b) w poręcze rozmieszczone w taki sposób, aby
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23.

Miejsce pracy
kierowcy

równolegle pełniły one funkcję pomocniczą przy
wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu oraz
zabezpieczały
przed
wypchnięciem
szybę
zamontowaną w skrzydle drzwi w przypadku
opierania się pasażerów o drzwi podczas jazdy,
6) wyposażone w światło przeznaczone do doświetlenia
wejścia i stopni drzwi,
Miejsce pracy kierowcy:
1) stanowi
wydzielona
kabina
kierowcy
typu
„zamkniętego”
z
pełnowymiarowymi
drzwiami
zamykanymi na zamek patentowy. Drzwi kabiny
muszą być wyposażone w zamykane okienko do
sprzedaży biletów. Nie dopuszcza się rozwiązań w
których pierwsze drzwi stanowią drzwi wejściowe do
kabiny,
2) wyświetlacz deski rozdzielczej lub lampki kontrolne w
kabinie kierowcy muszą wskazywać wszystkie istotne
dla kierującego niżej wymienione dane i parametry
oraz sygnalizację wystąpienia usterek we wszystkich
układach autobusu:
 prędkość pojazdu z drogomierzem i licznikiem
przebiegu dziennego,
 obroty silnika,
 temperaturę i informację o niskim stanie cieczy
chłodzącej układu chłodzenia,
 chwilowe i średnie zużycie paliwa,
 niskie ciśnienie oleju w silniku i awarię lub niski
stan w układzie dozowania oleju,
 niedrożny filtr powietrza w układzie dolotowym
(alternatywnie wskaźnik na obudowie filtra
powietrza),
 awarię centralnego układu smarowania (jeśli
występuje),
 aktualny i niski stan płynu AdBlue w zbiorniku,
 awarię silnika spalinowego,
 awarię w układzie hybrydowym (elektrycznym),
 awarię układu ABS/ASR/EBS,
 aktywny ASR,
 niskie napięcie – poniżej 23 V,
 awarię alternatorów,
 zbyt niskie ciśnienie w układzie hamulcowym,
 stan i nadmierne zużycie okładzin hamulcowych,
 włączony hamulec postojowy,
 stan i rezerwę paliwa w zbiorniku,
 awarie pneumatycznego układu zawieszenia
autobusu,
 ustawienie autobusu w przyklęku lub podniesieniu
na poduszkach pneumatycznych,
 sygnalizację otwarcia klapy obsługowej komory
silnika,
 uszkodzenie obwodów oświetlenia zewnętrznego,
 włączenie podgrzewania lusterek,
 włączenie klimatyzacji i agregatu grzejnego,
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24.

Instalacja elektryczna

 sygnalizacja otwarcia drzwi pasażerskich,
 i inne istotne dla kierowcy,
4) lusterka
zewnętrzne
podgrzewane,
sterowane
elektrycznie z możliwością składania na boki (lub do
przodu) w celu umycia autobusu na myjni oraz lusterko
(lusterka) wewnętrzne zapewniające dostateczną
widoczność przedziału pasażerskiego,
5) osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy,
6) zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty
oraz wieszak na odzież wierzchnią,
7) gniazdo zapalniczki 12 V,
8) fotel kierowcy: obrotowy, z wielopołożeniową
możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony
pneumatycznie,
podgrzewany,
wyposażony
w
zagłówek i podłokietnik,
9) instalacja nagłaśniająca z mikrofonem umożliwiająca
kierowcy
przekazywanie
informacji
głosowych
pasażerom,
10) zamontowany
radioodbiornik
z
głośnikami
umieszczonymi w kabinie kierowcy,
11) wyposażone w sygnalizacje świetlną i akustyczną
załączonego kierunkowskazu i świateł awaryjnych,
12) z dodatkowym oświetleniem na przednim pomoście w
celu możliwości sprawdzenia przez kierowcę
posiadania biletów przez wchodzących pasażerów
załączanego automatycznie wraz z otwarciem
przednich drzwi i możliwością wyłączenia tego
oświetlenia ze stanowiska kierowcy.
Instalacja elektryczna pojazdu:
1) instalacja o napięciu 24 V, obwody instalacji
zabezpieczone
bezpiecznikami
topikowymi
lub
automatycznymi,
2) akumulatory kwasowe, bezobsługowe, zamontowane
w wysuwanej lub obrotowej obudowie, przewód
„dodatni „+” oznaczony kolorem czerwonym,
3) gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu
zewnętrznego źródła prądu umieszczone przy
akumulatorach. Zamawiający preferuje tzw. gniazdo
„NATO”,
4) główny wyłącznik prądu zamontowany w zasięgu
stanowiska pracy kierowcy,
5) wszystkie
przewody
instalacji
elektrycznej
oznakowane (ponumerowane),
6) instalacja wyposażona w elementy niezbędne dla
potrzeb montażu urządzeń Śląskiej Karty Usług
Publicznych.
Instalacja dla ŚKUP
ma być
doprowadzona do miejsc późniejszego montażu
urządzeń z takim zapasem przewodu, aby możliwe
było ich późniejsze podłączenie. Opis i sposób
wykonania instalacji niezbędnej do podłączenia
urządzeń ŚKUP przedstawiono w Załączniku nr 4 do
SIWZ. Dodatkowo wyjaśnień może udzielić ASSECO
Poland S.A., ul. Branickiego 13, 02-972 Warszawa, tel.
+48 22 574 82 00, który udostępni również
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25.

Okna i szyby

26.

Koła i ogumienie

dokumentację techniczną i opisy urządzeń,
instalacja ma umożliwić montaż następujących
urządzeń:
a) komputer pokładowy CDB-6 Plus, montowany w
kabinie kierowcy, którego producentem jest:
AEP Ticketing Solutions
Via dei Colli, 240
50058 Signa (Firenze),Italia
Telephone: +39 055 87 32 606
FAX: +39 055 87 35 926
E-mail: info@aep-italia.it
b) moduł dualny do pobierania opłat za przejazd F
240B montowany przy I drzwiach – 1 szt. na
pojazd, produkcji: AEP Ticketing Solutions,
c) moduły do pobierania opłat za przejazd Futura 3A
montowany prz II i III drzwiach – 2 szt. na pojazd,
produkcji: AEP Ticketing Solutions,
d) wieloportowy switch ETH z funkcją PoE, produkcji
AEP Ticketing Solutions,
e) drukarka fiskalna Deon, montowana łącznie z
komputerem
pokładowym
CDB-6
Plus,
produkowana przez Novitus, ul. Nawojowska 118,
33-300 Nowy Sącz, Infolinia: 0 801 13 00 23,
www.novitus.pl info@novitus.pl
f) moduł komunikacyjny GPRS/EDGE i GPS,
g) radiomodem Wi-Fi 2,4 GHz)
Okna i szyby:
1) przesuwne
górne
szyby
bocznych
okien
rozmieszczonych po lewej i prawej stronie autobusu
(wymaga się zastosowania jak największej ilości okien
przesuwnych - w autobusie ANH10 w liczbie 4, a w
autobusie BNH12 co najmniej 6)
2) część przesuwna okna musi stanowić co najmniej 30%
jego powierzchni i musi być wyposażona w zamknięcie
blokujące możliwość otwarcia przez pasażerów,
3) część stała szyby kierowcy jeżeli została wykonana
jako pojedyncza musi być podgrzewana elektrycznie,
część ruchoma przesuwna,
4) szyba przednia ze szkła wielowarstwowego klejonego,
pożądany podział w pionie na część prawą i lewą, jak
również
podział
w
poziomie
pod
tablicą
wyświetlaczową,
5) okna awaryjne muszą się znajdować co najmniej w
lewej, prawej oraz tylnej ścianie autobusu,
6) wszystkie zastosowane szyby powinny być szybami
pojedynczymi
lub
podwójnymi,
w
przypadku
zastosowania szyby pojedynczej w przednich drzwiach
wymaga się aby była to szyba ogrzewana elektrycznie,
Koła i ogumienie:
1) Zamawiający przewiduje zastosowanie obręczy (felg)
stalowych,
2) Każdy autobus musi zostać wyposażony w dwa
komplety kół: z bieżnikiem letnim i zimowym
nałożonych na obręcze. Każdy komplet musi być
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27.

Pokładowe systemy
elektroniczne

jednego producenta opon i z jednym wzorem bieżnika,
3) Wewnętrzne koła osi napędowej wyposażone w
wentyle umożliwiające pompowanie opon bez
demontażu kół,
4) Opony
radialne,
bezdętkowe,
w
rozmiarze
275/70R22.5
5) Rzeźba bieżnika opon przeznaczona do użytkowania
w komunikacji miejskiej, wszystkie koła wyważone,
6) Opony na dzień odbioru autobusu nie starsze niż 52
tygodnie,
Pokładowe systemy elektroniczne:
Systemy muszą być kompatybilne lub zostać
dostosowane poprzez oprogramowanie do systemu
obecnie eksploatowanego. Zamawiający podaje, że
eksploatuje system wymiany danych za pośrednictwem
WiFi z punktem zbierania danych na terenie bazy PKM i
oprogramowaniem MUNICOM firmy PZI TARAN Sp. z o.o.
z siedzibą w 39-300 Mielec ul. Traugutta 7. System ten
równocześnie aktualizuje bazę rozkładów jazdy w
autokomputerach SRG – 4000P firmy R&G + Sp. z o.o..
1) tablice elektroniczne zewnętrzne LED świecące
światłem żółtym lub pomarańczowym automatycznie
dostosowującym jasność świecenia do aktualnie
panujących warunków atmosferycznych:
a) przednia tablica pełnowymiarowa na szerokość
pojazdu, wyświetlająca numer linii i kierunek
jazdy,
b) boczna tablica wyświetlająca numer linii i
kierunek jazdy oraz wyświetlająca również
informacje
zaprogramowane
przez
Zamawiającego,
c) tylna wyświetlająca numer linii,
d) wewnętrzna tablica informacyjna (1 szt.) – w
postaci ekranu LED o przekątnej min 22”, obraz
w formacie 16:10 lub 16:9, przeznaczona do
przekazania informacji dla pasażerów o
przebiegu trasy, w postaci tekstowej lub
graficznej, przystankach, daty, godziny oraz
innych, np. danych tekstowych,
2) system
zapowiadania
przystanków
emitujący
automatycznie – poprzez wykorzystanie sygnału z
systemu GPS pasażerom komunikaty o przebiegu
trasy:
a) głosowo poprzez system nagłaśniający z
minimum
6
głośnikami
rozmieszczonych
równomiernie w przedziale pasażerskim oraz
jeden głośnik zewnętrzny usytuowany w prawej
przedniej części autobusu,
b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym treść
komunikatów, dokona opracowania komunikatów
graficznie i fonicznie oraz zasady ich prezentacji
w czasie jazdy na liniach, których liczba nie
przekracza 30 linii oraz do 500 przystanków,
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powyższe
Wykonawca
zobowiązany
jest
uzupełniać w okresie 3 lat od daty dostawy
ostatniego z pojazdów,
c) System zapowiedzi głosowych musi posiadać
możliwość płynnej regulacji głośności i zostać
zabezpieczony
przed
dostępem
osób
niepowołanych,
3) system zliczania potoków pasażerskich:
a) musi umożliwiać zliczanie osób podróżujących
autobusem
poprzez
liczenie
pasażerów
wsiadających i wysiadających z autobusu i
zapisywanie w systemie tych danych: liczby
osób wsiadających, liczby osób wysiadających
na
każdym
przystanku,
ilości
osób
przebywających na pokładzie autobusu, w
każdym kursie, na dany dzień, w dowolnie
wybranych dniach, miesiącach, rocznie, na wóz,
na linię, na kurs, itp. System musi posiadać
dokładność liczenia nie mniejszą niż 5 % w
stosunku do liczby faktycznie przewożonych
pasażerów.
b) dane dotyczące ilości przewożonych pasażerów
muszą być rejestrowane w pamięci komputera
na bieżąco, a w czasie zjazdów na terenie bazy
PKM przesyłane przez WiFi lub w postaci
danych
GPRS
na
stacjonarny
serwer
Zamawiającego.
4) kasowniki w ilości równej liczbie drzwi muszą być
zamontowane
na
poręczach
pionowych
rozmieszczonych pobliżu każdych drzwi i muszą
posiadać:
a) metalową obudowę,
b) minimum trzynastocyfrowy kod kasowania
biletu,
c) wyświetlacz czasu rzeczywistego,
d) automatyczny układ podgrzewania,
e) Sterowanie
kasownikami
powinno
być
realizowane za pomocą autokomputera,
5) sterownik lub autokomputer sterujący tablicami
elektronicznymi i kasownikami oraz systemem
zapowiadania przystanków oraz systemem zliczania
potoków pasażerskich musi posiadać, co najmniej
następujące funkcje:
a)
w
zakresie
sterowania
tablicami
elektronicznymi możliwość wprowadzania
rozkładów
jazdy
indywidualnie
na
poszczególnych liniach i kursach, możliwość
automatycznej zmiany
kierunku jazdy na
przystankach końcowych (bez ingerencji
kierowcy),
b)
bieżącego monitoringu wykonywanego kursu
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28.

System monitoringu
wizyjnego

poprzez komunikaty tekstowe wyświetlane na
sterowniku lub autokomputerze, a określające:
nr linii, nazwę następnego przystanku,
punktualność w formie podawania odchyłek
czasowych od obowiązującego rozkładu i
podające aktualny czas, mogą sygnalizować
dźwiękowo konieczność rozpoczęcia realizacji
kursu na przystanku początkowym,
c)
w zakresie sterowania kasownikami musi
posiadać możliwość blokady kasowników
przez kierowcę,
System monitoringu wizyjnego.
1) system monitoringu wizyjnego musi być realizowany w
postaci cyfrowej. Musi zapewniać:
- monitoring całej przestrzeni pasażerskiej,
- monitoring obszaru przed na odległość co najmniej
10 metrów i za pojazdem na odległość co najmniej 5
metrów z podglądem dla kierowcy w trakcie cofania
autobusu,
- nagrywanie rozmów kierowcy z pasażerami poprzez
mikrofon umieszczony w obszarze kabiny kierowcy,
- nagrywanie od momentu włączenia stacyjki przez
kierowcę, w czasie jazdy i przez co najmniej 15 minut
po jej wyłączeniu,
- musi dawać możliwość analizy nagrań z
dokładnością, aż do pojedynczych klatek obrazu,
- musi niezawodnie działać w zakresie temperatur: 20ºC do +70ºC,
2) zapis monitoringu musi być zabezpieczony w sposób
trwały
przed
modyfikacją
oraz
zapewniać
bezpieczeństwo i autentyczność,
3) urządzenie rejestrujące musi dokonać zapisu w
okresie co najmniej 10 dniowym i winno pracować w
systemie „pętli” nadpisując najnowszy obraz na
nagraniu najstarszym,,
4) odtwarzanie zapisu powinno być możliwe przy pomocy
bezpłatnych aplikacji lub aplikacji udostępnionej
Zamawiającemu
przez
Wykonawcę
wraz
z
możliwością eksportu pojedynczych klatek obrazu oraz
fragmentów nagrania,
5) urządzenia i oprogramowanie muszą posiadać
odpowiednie wymagane prawem certyfikaty,
6) rejestrator musi być skonfigurowny z autokomputerem
w celu identyfikacji obrazu z innymi parametrami jazdy
np. prędkość,
7) Zamawiający wymaga zapisu na dyskach (w pamięci)
wymiennej z zapewnieniem trzech dysków (elementów
pamięci) dodatkowo na wymianę,
8) oczekiwana szybkość nagrań wynosi 25 klatek na
sekundę z możliwością zmniejszenia do 12 klatek na
sekundę,
9) wymagana rozdzielczość obrazu to 960 x 576 pikseli,
10) co najmniej 4 kamery wewnętrzne na autobus, kamery
z nagrywaniem obrazu w kolorach, z podświetleniem
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29.

Urządzenie
rejestrujące dane o
parametrach pracy
autobusu i kierowcy

IR w porach braku właściwego oświetlenia, w
obudowie wandaloodpornej,
11) kamery przednia i tylna zapewniające nagrywanie
obrazu w kolorach, z podświetleniem IR w porach
braku
właściwego
oświetlenia,
w
obudowie
wandaloodpornej,
12) monitor o przekątnej 8 cali lub większej umiejscowiony
w miejscu dogodnym do obserwacji przez kierowcę,
umocowany z możliwością regulacji pochyleń, z
możliwością wyłączenia w każdym momencie przez
kierowcę, pracujący w trybie „noc-dzień”,
13) monitor musi posiadać możliwość podziału ekranu na
cztery części (obraz z kamer wewnętrznych), z
możliwością przełączania przez kierowcę na pełny
ekran obrazu z dowolnej kamery,
14) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w ramach
dostawy nieodpłatne przez cały okres użytkowania
autobusów
oprogramowanie
umożliwiające
przeglądanie zapisów wizyjnych i fonicznych i
przegrywanie na inne nośniki pamięci oraz obróbkę,
przewijanie obrazu z różnymi prędkościami i
zatrzymanie według wybranych kryteriów:
- daty,
- czasu zegarowego,
- z określonej kamery lub kilku kamer,
z możliwością zapisu lub wydruku obrazów,
Urządzenie musi zapewniać:
1) rejestrowanie danych jazdy - daty i czasu, przebiegu,
prędkości jazdy, czas pracy silnika na biegu jałowym,
prędkości obrotowej silnika, czas rozpoczęcia, trwania
i zakończenia jazdy, średniego i chwilowego zużycia
oleju napędowego, czasu pracy agregatu grzewczego,
czasu pracy klimatyzacji całopojazdowej, numer linii
komunikacyjnej i danych identyfikujących kierowcę,
2) danych dotyczących odchyleń parametrów od stanów
właściwych (optymalnych) dla silnika takich jak
przekroczenie temperatury czynnika chłodzącego i
oleju, jazdy poza zakresem jazdy ekonomicznej, pracy
silnika na biegu jałowym i innych błędów w technice
kierowania autobusem oraz czasu ich występowania,
4) rejestracje min 900 jazd (jazdy i zdarzenia), tj. min 30
dni pracy po 30 jazd,
5) sporządzanie szczegółowych raportów tych danych
oraz ich obróbkę na komputerze klasy PC przy
wykorzystaniu
powszechnie
dostępnego
oprogramowania lub udostępnionego nieodpłatnie, z
możliwością szybkiego wygenerowania raportów,
6) urządzenie i dostarczone oprogramowanie musi
umożliwiać analizę zużycia paliwa przez autobus, na
danej linii, przez danego kierowcę w danym okresie
czasu w odniesieniu do zużyć średnich na liniach,
7) musi umożliwiać pobieranie powyższych danych za
pomocą kart i dostępnych nośników pamięci i być
przesyłane na serwer Zamawiającego drogą sieć WiFi
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30.

Router
bezprzewodowego
dostępu do internetu
na autobusach

31.

System
automatycznego
gaszenia pożaru w
komorze silnika oraz
w komorze agregatu
grzewczego, o ile
agregat ten został
zabudowany poza
komorą silnika

32.

Centralny układ
smarowania

33.

Wyposażenie
dodatkowe do
każdego autobusu

na terenie bazy PKM,
Router musi zapewniać podłączenie urządzeń sieciowych
bezprzewodowo (WLAN) i dodatkowo musi posiadać:
1) wbudowany FireWall z możliwością ograniczenia
ruchu sieciowego poprzez filtrowanie protokołów
sieciowych,
2) możliwość włączenia/wyłączenia NAT na dowolnym
interfejsie,
3) możliwość włączenia hotspot'a i umieszczenie
regulaminu umożliwiającego jego akceptację na
Routerze,
4) umożliwiać tworzenia połączeń VPN,
5) co najmniej 1 port RJ45,
6) wbudowany lub podłączony na USB modem GSM
pozwalający na pracę w standardach LTE, HSPA+,
3G, EDGE GPRS w zależności od dostępności
technologii w danym miejscu.
7) wyjście na antenę zewnętrzną GSM (antena
zewnętrzna GSM w komplecie do każdego modemu),
8) zasilanie Routera przystosowane do zasilania 24V na
autobusie
System gaszenia pożaru:
1) detekcja
pożaru
liniowa
hydropneumatyczna,
elektryczna, lub pneumatyczna,
2) przewód detekcji (wykrywania) pożaru nie może pełnić
funkcji dostarczania/rozpylania środka gaśniczego),
3) informacja w postaci sygnalizacji świetlnej i
akustycznej wystąpienia pożaru dla kierowcy,
4) środek gaśniczy: ciecz lub proszek rozpylane w
komorze silnika w odpowiedniej ilości zapewniającej
ugaszenie każdego pożaru w komorze silnika,
5) powinien posiadać widoczne cechy legalizacyjne i daty
dopuszczenia do użytkowania zgodnie z ogólnie
obowiązującymi przepisami dotyczącymi systemów
przeciwpożarowych,
6) zaleca się, aby dostęp wizualny do sprawdzenia
sprawności i konserwacji systemu zapewniony był bez
konieczności demontażu klap, pokryw itp.,
Centralny układ smarowania:
1) musi obejmować wszystkie punkty wymagające
okresowo smarowania podwozia za wyjątkiem wału
napędowego.
2) system musi być wyposażony w elektroniczny
sterownik z pamięcią,
3) jeżeli konstrukcja podwozia obejmuje tylko jeden punkt
smarowania to układ centralnego smarowania nie jest
wymagany,
Wyposażenie dodatkowe autobusu:
1) dwie gaśnice,
2) trójkąt ostrzegawczy,
3) apteczka,
4) 2 sztuki klinów pod koła,
5) trzy komplety kluczy:
a) do wszystkich zamków zastosowanych w
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34.

Oznakowanie
autobusu

35.

Powłoki lakiernicze i
kolorystyka

autobusie,
Do stacyjek autobusów wymaga się kluczy jednego wzoru
dla całej dostawy.
6) dwie kamizelki ostrzegawcze,
7) latarka ręczna LED dla kierowcy (z bateriami w
komplecie),
8) narzędzie do otwarcia ręcznie rozkładanej pochylni
(platformy) przedłużane, z solidną rękojeścią,
Autobusy muszą posiadać następujące oznakowanie
(naklejki i/lub piktogramy):
1) wszystkich wlewów olejów i płynów eksploatacyjnych,
2) ilości miejsc do siedzenia i stania oraz ich liczbę
łącznie,
3) przystosowania autobusu do przewozu osób
niepełnosprawnych,
4) miejsca dla inwalidy,
5) miejsca dla matki z dzieckiem,
6) wyjść bezpieczeństwa,
7) wymaganego ciśnienia powietrza w ogumieniu,
8) awaryjnego otwierania drzwi,
9) wejścia dla wózków dziecięcych,
10) przycisków otwierania drzwi,
11) drzwi pasażerskich możliwych do otwarcia przez
pasażerów – obustronnie na każdej szybie,
12) monitorowania autobusu,
13) o pojeździe klimatyzowanym i zakazie otwierania
okien w czasie działania klimatyzacji,
14) o dostępie do internetu w autobusie poprzez system
WiFi,
15) oznakowanie na zewnątrz i wewnątrz zgodne z
wymogami o zakupie autobusu z dofinansowaniem ze
środków Unii Europejskiej, a które musi być zgodne z
wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś
priorytetowa
IV:
Efektywność
energetyczna,
odnawialne
źródła
energii
i
gospodarka
niskoemisyjna, Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1 –
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie.
16) oznakowanie głównego wyłącznika prądu w miejscu
jego występowania, w przypadku, gdy wyłącznik ten
znajduje się pod klapą obsługową to oznakowanie to
musi znajdować się zarówno na zewnętrznej
widocznej stronie klapy jak i bezpośrednio przy
wyłączniku.
17) oznakowania umieszczone na zewnętrz autobusu
muszą być szczególnie odporne na warunki
atmosferyczne i ścieranie w czasie mycia autobusów
na myjni wieloszczotkowej.
Powłoki lakiernicze i kolorystyka:
1) powłoki
zewnętrzne
wykonane
lakierami
o
wysokiej/podwyższonej odporności na ścieranie przy
myciu autobusów na myjniach wieloszczotkowych;
2) wzór malowania zewnętrznego autobusu będzie
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36.

Światła wewnętrzne i
zewnętrzne

jednolity dla całej partii i zostanie uzgodniony na dzień
podpisania umowy o dostawę,
3) kolorystyka wnętrza wg uzgodnienia z Zamawiającym
na dzień podpisywania umowy,
4) poręcze pionowe i poziome ze stali szczotkowanej lub
malowanej w kolorze żółtym – RAL 1021
Światła wewnętrzne i zewnętrzne:
a) w technologii LED wymagane jest wykonanie
oświetlenia wewnętrznego w tym przedziału
pasażerskiego, kabiny kierowcy i strefy wejść do
autobusu oraz świateł do jazdy dziennej i obrysowych,
b) światła mijania i drogowe wykonane z zastosowaniem
halogenowych źródeł światła lub LED.

b. Oferowane autobusy muszą być autobusami niskopodłogowymi na całej swojej
długości.
c. Oferowane autobusy dla każdego Zadania (I i II) muszą być jednej marki i w
danym typie identyczne pod względem konstrukcyjnym, kompletacji i
wyposażenia, z unifikacją łańcucha napędowego (silnik, skrzynia biegów, układ
napędu elektrycznego, osie).
d. Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwiązania powinny gwarantować co
najmniej 10 letnią eksploatację autobusu przy założeniu średnio 90 000 – 100 000
km rocznego przebiegu.
e. Oferowane autobusy nie mogą być prototypami; ani pod względem
konstrukcyjnym ani technologicznym tj. autobusy muszą być produkowane
seryjnie. Ponadto autobusy muszą być wprowadzone na rynek państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska
zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w liczbie co najmniej 1 sztuki
(autobusy ANH10) i 6 sztuk (autobusy BNH12), uwzględniając pojazdy
oferowanego typu, dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy.
f. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, najpóźniej w dniu
dostawy pierwszej partii autobusów pełną dokumentację techniczną wraz z
dokumentacją naprawczą i obsługową, nośniki z oprogramowaniem (z licencjami
oprogramowań) oraz interfejsy, narzędzia i urządzenia do obsługi zakupionych
autobusów. Wykaz narzędzi specjalistycznych, urządzeń i narzędzi serwisowych
stanowi Załącznik nr 3 oraz Załączniku nr 4 do Umowy serwisowej. Wykonawca
zobowiązany będzie do bieżącej aktualizacji oprogramowania przez okres
gwarancji na cały pojazd oraz 10 lat od daty jej zakończenia bez dodatkowego
wynagrodzenia.
g. Niniejsze zamówienie obejmuje również przeprowadzenie instruktażu
pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji autobusów oraz prac
serwisowych i obsługowo-naprawczych.
3. Warunki gwarancji i serwisu:
1)

Wymagane okresy gwarancji:
a. gwarancja na nadwozie (a w szczególności blachy poszycia zewnętrznego i
dachu, podłogi, uszczelnienia okien, drzwi i pokryw) - nie mniej niż 10 lat
(120 miesięcy), począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w
którym dostarczono autobus - bez limitu przebiegu,
b. gwarancja na szkielet kratownicy nadwozia oraz kratownicy/ramę
podwozia - nie mniej niż 10 lat (120 miesięcy), począwszy od pierwszego
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2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

dnia następującego po dniu, w którym dostarczono autobus - bez limitu
przebiegu,
c. gwarancja na powłokę lakierniczą nadwozia - nie mniej niż 60 miesięcy,
począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dostarczono
autobus - bez limitu przebiegu,
d. gwarancja na cały pojazd (pozostałe zespoły, układy i elementy pojazdu) nie mniej niż 36 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia następującego po
dniu, w którym dostarczono autobus - bez limitu przebiegu,
e. gwarancja i rękojmia na elementy układu napędowego – nie mniej niż
300 000 km - bez limitu czasu eksploatacji,
f. na akumulatory, superkondensatory oraz cały zespół napędu
elektrycznego wraz z silnikami i urządzeniami sterującymi - nie mniej niż
5 lat (60 miesięcy), począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w
którym dostarczono autobus - bez limitu przebiegu..
g. gwarancja na system detekcji i gaszenia pożaru - nie mniej niż 10 lat (120
miesięcy), począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym
dostarczono autobus - bez limitu przebiegu.
h. gwarancja na system klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej i kabiny
kierowcy - nie mniej niż 3 lata (36 miesięcy), począwszy od pierwszego
dnia następującego po dniu, w którym dostarczono autobus - bez limitu
przebiegu.
Okres gwarancji liczony jest od pierwszego dnia następującego po dniu, w
którym dostarczono autobus i przeprowadzono jego protokolarny odbiór.
Okresy gwarancji nie są uzależnione od przebiegu kilometrów autobusów, za
wyjątkiem przypadku określonego w ust. 3, pkt 1e.
Każda naprawa gwarancyjna trwająca powyżej 1 dnia przedłuża udzieloną
gwarancję o ten okres.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów
wszystkich
czynności
obsługowych,
diagnostycznych,
regulacyjnych
przewidzianych w instrukcji obsługi pojazdu, w tym również dostarczenia
wszystkich niezbędnych do wykonania tych czynności materiałów
eksploatacyjnych (w tym płynów, olejów, filtrów, materiałów konserwacyjnych i
lakierniczych itp.) jak również do przeprowadzania czynności kontrolnych,
obsługowych i legalizacyjnych systemów detekcji i gaszenia pożaru oraz
klimatyzacji.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów
okresowych, obowiązkowych (pod rygorem utraty gwarancji) zabiegów
konserwacyjnych szkieletu podwozia polegających na uzupełnieniu, odnawianiu
lub nakładaniu nowych warstw ochronnych na profile zewnętrzne i wewnętrznych
(ram, kratownic).
Oferowane autobusy muszą spełniać warunek minimalnego okresu
międzyobsługowego w czasie gwarancji i po upływie okresu gwarancyjnego
wynoszącego minimum 15 tysięcy kilometrów przebiegu miedzy obsługami.
Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawców dołączenia dokumentów
wystawionych przez producentów podzespołów (silnika, skrzyni biegów, mostu
napędowego, przedniego zawieszenia), potwierdzających wymagany przebieg
między obsługami.
Jeżeli w okresie gwarancji, z tytułu naprawy gwarancyjnej, autobus zostanie
wyłączony z ruchu powyżej 3 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest
pokryć koszty wynajmu autobusu zastępczego (min. koszty transportu,
administracyjne, ubezpieczenia, rejestracji, delegacji itp.).
Wykonawca winien zapewnić, w okresie gwarancyjnym w terminie nie dłuższym
niż 13 dni robocze, a w okresie pogwarancyjnym w terminie nie dłuższym niż 5
dni roboczych, dostępność i dostawę wszystkich części zamiennych (wszystkich
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części nadwozia, zespołów i podzespołów zamontowanych w autobusie) do
magazynu Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewni dostępność części
zamiennych do zaoferowanego typu autobusów niezbędnych do prawidłowej
eksploatacji autobusów przez okres co najmniej 10 lat od daty zakończenia
okresu gwarancji na cały pojazd.
Szczegółowe warunki określone są w załączniku nr 2 do SIWZ – wzorze umowy,
która stanowi integralną część SIWZ.
4. Autoryzacji wewnętrznej ASO (Autoryzowanej Stacji Obsługi)
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu uprawnień (autoryzacji) do wykonywania
czynności obsługowych i gwarancyjnych umożliwiających bieżącą eksploatację, w
tym co najmniej na wykonywanie obsługi technicznej (przeglądów okresowych),
napraw gwarancyjnych i nieobjętych gwarancją, które dokonywane będą
systemem wymiany zespołów i podzespołów w niezbędnym zakresie, na terenie
zaplecza warsztatowego Zamawiającego działającego w tym zakresie jako
Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO)
2) Nadanie Zamawiającemu uprawnienia Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO)
zobowiązuje Wykonawcę do:
- Udzielenia ramach realizacji niniejszej umowy dostawy autobusów
niezbędnego instruktarzu (wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów
szkoleniowych) pracownikom serwisu Zamawiającego w zakresie
umożliwiającym prawidłowe wykonywanie obsług i napraw gwarancyjnych i
pogwarancyjnych autobusów będących przedmiotem zamówienia;
- udzielenia na swój koszt instruktarzu kierowcom autobusów w zakresie
umożliwiającym prawidłową obsługę autobusu, prawidłową i oszczędną
eksploatację autobusów w ruchu miejskim w warunkach terenowych
Zamawiającego, a także dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych do tego
celu materiałów szkoleniowych jak i urządzeń niezbędnych do przeszkalania
w kolejnych okresach nowozatrudnionych kierowców,
- przekazania na własność Zamawiającemu specjalistycznego wyposażenia
serwisu niezbędnego do wykonywania obsług technicznych i napraw. W skład
wyposażenia wchodzą fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i
pełnowartościowe przyrządy, testery, sprzęt komputerowy przenośny,
narzędzia i urządzenia do diagnostyki całopojazdowej, obsługi eksploatacyjnej
oferowanych autobusów i ich zespołów, przeprowadzenia napraw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych z interfejsami i okablowaniem oraz z
zainstalowanym oprogramowaniem (w języku polskim) i licencjami. Koszt
dostarczonego wyposażenia ASO ma być wkalkulowany w cenę niniejszego
zamówienia (oferty).
3) Wykonawca dostarczy wraz z ofertą wykaz przekazywanego wyposażenia ASO
niezbędnego do uzyskania autoryzacji wewnętrznej zgodnie z Załącznikami nr 3 i
4 do Umowy serwisowej,
4) Zamawiający pomimo uzyskania autoryzacji wewnętrznej Wykonawcy w zakresie
ASO, zastrzega sobie prawo do wykonywania napraw gwarancyjnych lub napraw
nie objętych gwarancją w najbliższym siedzibie Zamawiającego autoryzowanym
serwisie wskazanym przez Wykonawcę.
5) Autoryzacja wewnętrzna (ASO) Zamawiającemu zostanie udzielona na podstawie
Umowy Serwisowej, która stanowi Załącznik nr 3 do projektu Umowy.
6) Umowa serwisowa reguluje obowiązki Wykonawcy wobec Zamawiającego w
zakresie obsługi serwisowej autobusów, a w szczególności określa tryb, zasady i
warunki postępowania związane z realizacją tej obsługi.
7) Wykonawca zapewni uruchomienie magazynu depozytowego części na terenie
magazynu Zamawiającego.
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V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wymagany termin realizacji całości zamówienia – do grudnia 2018 r.
2. Harmonogram dostaw autobusów:
a) 2 sztuki autobusów ANH10 - w terminie do 150 dni od daty złożenia zamówienia
przez Zamawiającego.
b) 4 sztuki autobusów BNH12 - w terminie do 240 dni od daty złożenia zamówienia
przez Zamawiającego.
c) 4 sztuki autobusów BNH12 - w terminie do 330 dni od daty złożenia zamówienia
przez Zamawiającego.
2. Zamówienia, o których mowa w powyższym ust. 1, zostaną złożone i potwierdzone
pisemnie przez Zamawiającego, po uzyskaniu zapewnienia przyznania środków
finansowych od Instytucji Zarządzającej.
3. Przekazywanie autobusów Zamawiającemu będzie odbywać się wyłącznie w dni
robocze w godzinach od 8:00 do 13:00.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie uznana za zrealizowaną w momencie
podpisania przez upoważnionych pracowników Zamawiającego stosownego
dokumentu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego kompletność i zgodność
autobusów z ofertą Wykonawcy, po przeprowadzeniu ich oceny technicznej i
potwierdzeniu zgodności z opisem technicznym.
5. Miejsce odbioru każdego pojazdu do uzgodnienia miedzy stronami.
VI. WARUNKI PŁATNOŚCI i ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Płatność z tytułu przedmiotu umowy realizowana będzie przelewem na rachunek

2.

3.

4.

5.

bankowy Wykonawcy na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania.
Niezależnie od terminu i formy płatności przeniesienie własności dostarczonego
autobusu nastąpi z datą dokonania przez Zamawiającego jego odbioru
potwierdzonego podpisanym przez Strony protokołem odbioru ostatecznego.
Zamawiający informuje, że źródło finansowania przedmiotu zamówienia będą
stanowić:
a) środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
RPO WSL - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1,
b) środki własne Zamawiającego,
Na dzień wszczęcia niniejszego postępowania wniosek o dofinansowanie projektu z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1 jest na etapie naboru.
Jeżeli Zamawiający nie otrzyma dofinansowania, o którym mowa w ust. 3, to będą
miały zastosowanie zapisy, o których mowa w Rozdziale XXI ust. 6, niniejszej SIWZ.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zmówienia tj., wobec którego
nie zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 ustawy Pzp.
2. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek o których mowa
w art. 24 ust 5 ustawy Pzp.
3. Spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
3.1.
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności
zawodowej – Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania oceny
spełnienia tego warunku.
3.2.
posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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-

4.

5.
6.
7.

8.

9.

w tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł
(słownie: dwóch milionów złotych 00/100) dla Zadania I oraz co
najmniej 7.000.000,00 zł (słownie: siedmiu milionów złotych 00/100) dla
Zadania II
3.3.
zdolności technicznej lub zawodowej.:
W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie, zamówienia o charakterze,
zakresie i wartości porównywalnej z niniejszym przedmiotem zamówienia,
tj.:
- dostawę w liczbie 1 sztuki miejskiego autobusu niskopodłogowego o
napędzie hybrydowym, to jest spalinowo (diesel) - elektrycznym
spełniającym podstawowe parametry techniczne
określone jako
pojemność co najmniej 60 pasażerów i długość 8,5 do 10,7 m,
- co najmniej dostawę w liczbie 6 sztuk miejskich autobusów
niskopodłogowych, o napędzie hybrydowym, to jest spalinowo (diesel) elektrycznym spełniających podstawowe parametry techniczne
określone jako pojemność 80 pasażerów i długość 11,8 do 12,15 m
Ocena spełnienia warunku określonego w ust. 1. i 2. zostanie wstępnie dokonana
przez Zamawiającego na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówień (zwanego dalej – JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE,
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) znajduje się Instrukcja
wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów
oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni,
zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnych na dzień złożenia (na dzień
składania ofert) oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy Pzp, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z
postępowania.
Ocena spełnienia warunku określonego w punkcie 3.3. zostanie dokonana na
podstawie dołączonego do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech
lat przed wszczęciem niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie) – dostaw polegających na wprowadzeniu
na rynek państw członkowskich Unii Europejskiej lub w państw z którymi Wspólnota
Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców - 1 autobusu
oferowanej marki i typu z podaniem ich wartości, przedmiotu, okresu realizacji i
odbiorców dla Zadania I oraz 6 autobusów oferowanej marki i typu z podaniem ich
wartości, przedmiotu, okresu realizacji i odbiorców dla Zadania II. Do wykazu
należy załączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy te zostały
wykonane należycie (załącznik nr 3 do SIWZ).
Zamawiający nie wymaga, aby dostawy obu typów w/w autobusów następowały w
ramach tego samego zamówienia i na rzecz tego samego Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str. 25
Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej

Zamawiający uwzględni w tej liczbie autobusy wykonane w różnych odmianach i
kompletacji wynikających z indywidualnych potrzeb odbiorców.
10. Ocena spełnienia warunku określonego w punkcie 3.2. zostanie dokonana na
podstawie dokumentów wykazujących, iż Wykonawca posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w kwotach nie niższych niż określonych w Rozdziale VIII pkt 9.
11. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą
„spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie VIII SIWZ. Z treści ww. dokumentów
musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający
zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów. W przypadku niespełnienia
chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zostanie
wykluczony z postępowania.
VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z załącznikami:


załącznik nr 1 do FO - „Ocena techniczno autobusu”. Dane niezbędne do
prawidłowej oceny kryteriów - zawierający elementy podlegające
ocenie.



załącznik nr 2 do FO - „Opis techniczny” - Szczegółowa kompletacja wymagań
technicznych oferowanego typu autobusów.



załącznik nr 3 do FO - „Oświadczenie w sprawie pochodzenia towarów”.

2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień sporządzonego zgodnie z
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Dowód wniesienia wadium w wymaganej wysokości tj. dokument potwierdzający
dokonanie przelewu na konto Zamawiającego lub inny dokument potwierdzający
wniesienie wadium w innej formie.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp; (w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie –
właściwe zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust 1 pkt 13 i 14 Ustawy Pzp – wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (w przypadku składania ofert przez podmioty
występujące wspólnie – właściwe zaświadczenie musi być złożone przez każdy
podmiot).
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust 1 pkt 21 Ustawy Pzp – wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (w przypadku składania ofert przez podmioty występujące
wspólnie – właściwe zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).
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7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków bądź
aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji organu. Zaświadczenie nie może być wystawione
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku
składania ofert przez podmioty występujące wspólnie – właściwe zaświadczenie
musi być złożone przez każdy podmiot).
8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu. Zaświadczenie nie może być
wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w
przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie – właściwe
zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).
9. W zakresie wykazania warunku, że Wykonawca posiada zdolność finansową
przedłożenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
na kwotę nie niższą niż 2.000.000,00 PLN dla Zadania I i 8 000 000,00 zł dla
Zadania II lub 10 000 000,00 zł dla obydwu zadań, wystawionych nie wcześniej niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku składania ofert
przez podmioty występujące wspólnie – właściwe zaświadczenia muszą być
złożone przez ten podmiot, który spełnia warunek, lub te podmioty, które łącznie
spełniają ten warunek).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c
ustawy Pzp.).
10. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego
postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie)
– dostaw polegających na wprowadzeniu na rynek państw członkowskich Unii
Europejskiej lub w państw z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o
równym traktowaniu przedsiębiorców - 1 autobusu oferowanej marki i typu
z podaniem ich wartości, przedmiotu, okresu realizacji i odbiorców dla Zadania I
oraz 6 autobusów oferowanej marki i typu z podaniem ich wartości, przedmiotu,
okresu realizacji i odbiorców dla Zadania II. Do wykazu należy załączyć dokumenty
(referencje) potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (załącznik
nr 3 do SIWZ).
11. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta
Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia, zgodnie z pytaniami i
odpowiedziami dotyczącymi przepisów nowelizacji ustawy Pzp z dnia 22 czerwca
2016 r. zamieszczonymi na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.
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12.

W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę autobusy odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ Zamawiający żąda
złożenia w języku polskim:
12.1. kopii „Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu” lub „Świadectwa Homologacji
Typu Pojazdu WE" wraz z załącznikami oferowanego typu autobusu
wydanego przez uprawnioną jednostkę, odpowiadające warunkom
„Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu” i zawierające spełnienie warunków
granicznych normy Euro VI (test WHTC), wartości poszczególnych emisji
zanieczyszczeń (spalin) dla tlenków węgla, węglowodorów, tlenków azotu
oraz cząstek stałych – Aktualność w/w świadectwa określa Rozporządzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca
2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep
oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475).

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.
12.7.

12.8.
12.9.

Uwaga: Niedostarczenie uprawomocnionej kopii „Świadectwa Homologacji
Typu Pojazdu" lub „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu WE", wraz z
załącznikami, o których mowa wyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego, że silnik zastosowany
w oferowanych autobusach spełnia normę czystości spalin EURO 6 (test
WHTC) lub wyższą, umożliwiający rejestrację autobusu.
Homologacji EWG pojazdu odnoszącą się do palności materiałów
konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów, uzyskana
zgodnie z warunkami określonymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu
Europejskiego.
Kopii Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa dla autobusów
ANH10 i BNH12 (test SORT 2) przez oferowane autobusy (w kompletacji i
wyposażeniu identycznym z dostarczanym pojazdem za wyjątkiem różnic co
do opon, o ile zachowane są te same specyfikacje, wielkości i osiągi).
Raport powinien być wykonany wg wytycznych UITP przez niezależną,
certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania takiego
testu.
Uwaga: Niedostarczenie uprawomocnionej kopii Raportu Technicznego
drogowego zużycia paliwa (wyników testu SORT 2), o której mowa w
poprzednim zdaniu, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Rysunek rozplanowania przestrzeni pasażerskiej dla każdego typu
autobusu i rozmieszczenia siedzeń pasażerskich dla oferowanej wersji i
kompletacji (wymagane jest wyróżnienie na rysunku wszystkich miejsc
siedzących z dostępem bezpośrednio z niskiej podłogi, bez podestów) oraz
specjalnych miejsc oznaczonych jako miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Oferowana liczba miejsc siedzących musi być zgodna z posiadaną
homologacją.
Rysunek ofertowy zawierający wymiary zewnętrzne (przód, tył, strona lewa
i strona prawa).
Zestawienie zespołów i podzespołów zastosowanych w pojazdach Tabelaryczne zestawienie wykazu nazw, typów oraz producentów głównych
zespołów i podzespołów zastosowanych w oferowanych autobusach, takich
jak: silnik, automatyczna skrzynia biegów, oś przednia, oś napędowa (tylna),
układ kierowniczy, zawieszenie, urządzenie klimatyzacyjne kabiny kierowcy,
system przeciwpożarowy, tablice kierunkowe itd. (zgodnie z załącznikiem nr
1 do umowy).
Określenie wymaganych przebiegów międzyobsługowych oraz ogólny
opis technologii poszczególnych obsług.
Wykaz materiałów z podaniem ich norm stosowanych w budowie nadwozia
i podwozia.
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12.10. Dokumentów wystawionych przez producentów poszczególnych zespołów
(silniki, skrzynie biegów, mostu napędowego, przedniego zawieszenia i
innych), potwierdzającego wymagany (maksymalny) przebieg między
obsługami.
Uwagi:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VIII
12.

13.

14.

W pkt VIII. ust 4 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i
6 ustawy;
W pkt VIII. ust 5 i 7 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a)
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt VIII. ust 7 i 8 powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a dokumenty, o
których mowa w pkt VIII. ust 5 i 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt VIII. ust 9, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.

a. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
b. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
c. W takim przypadku podmioty składające ofertę wspólną (np. konsorcja) ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
d. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
Ich oferta musi spełniać następujące wymogi:


warunki, o których mowa w pkt VII niniejszej SIWZ zostaną spełnione
wyłącznie, jeżeli Ci Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki.



Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie



Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub
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do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści
umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.


Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.



Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt e została wybrana ,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.



W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia
zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy,
powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę.

h. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku
i ściśle wg warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji – bez dokonywania w
nich zmian.
i.

Dokumenty o których mowa w punkcie VIII muszą być dostarczone w formie
oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę uprawnionego do podpisywania Oferty wskazanego w dokumencie
rejestrowym. (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony
dopiskiem „za zgodność z oryginałem”).
W przypadku dokumentów dwustronicowych mają być one potwierdzone na każdej
stronie.

j.

IX.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
TAKŻE OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. Zamawiający wprowadza jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania
formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, wniosków,
zawiadomień, itp. (art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp).
3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, wyjaśnień,
zawiadomień oraz informacji faksem na numer +48 32 38 13 310 lub e-mailem na
adres: biuro@pkm-swierklaniec.pl.
4. Jeżeli przekazanie nastąpi faksem lub e-mailem każda ze stron zobowiązana jest
do potwierdzenia odwrotnie stronie drugiej faktu otrzymania korespondencji z
podaniem ilości otrzymanych stron i czytelności dokumentu wraz z informacją o
dacie i godzinie jego otrzymania.
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
 Przedstawiciel Zamawiającego - Kierownik Działu Technicznego PKM Sp. z o.o.
Świerklaniec - Henryk Donocik, w godz. 800 ÷ 1400, telefon nr + 48 32 381 33 41
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Zamawiający treść zapytań i wyjaśnienia przekazuje wszystkim Wykonawcom,
którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zapytania i
wyjaśnienia zamieszcza na stronie internetowej na której Specyfikacja została
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zamieszczona.
8. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść
dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz zostanie wysłana do wszystkich
wykonawców, którzy pobrali ją u Zamawiającego, oraz umieści na własnej stronie
internetowej.
9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści
SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W tym
przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawców odnośnie
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
X.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokościach:
dla Zadania I - 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
dla Zadanie II - 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust 6
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy
Zamawiającego Konto: Bank Zachodni WBK SA 09 1090 1812 0000 0001 0342
2911, z dopiskiem: „Wadium – Dostawa fabrycznie nowych autobusów komunikacji
miejskiej – Zadanie I” lub „Wadium – Dostawa fabrycznie nowych autobusów
komunikacji miejskiej – Zadanie II”. Wadium należy wnieść przed terminem
składania ofert, tj. nie później niż do 20 kwietnia 2017 r. do godz. 1200. W
przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia
zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w
pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
wskazany przez Wykonawcę.
4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna Wykonawca zobowiązany jest
złożyć w formie oryginału w kasie siedziby Zamawiającego w budynku
administracyjno-technicznym od poniedziałku do piątku w godzinach od 800- 1200,
do dnia otwarcia ofert, gdzie otrzyma potwierdzenie złożenia tego dokumentu.
Kopię dokumentu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku
złożenia w ofercie oryginalnego dokumentu wadium w formie niepieniężnej, nie
będzie on podlegał zwrotowi.
5. Wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu winno być wystawione na
czas nie krótszy niż termin związania ofertą i powinno zawierać informację, że
udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium, na rzecz
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3.
6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinien zawierać
bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty
wymaganej kwoty wadium zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie w
przypadku zaistnienia przesłanek dla zatrzymania wadium określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp bez jakichkolwiek dodatkowych warunków.
7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 46 ust.
4 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
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10. Wykonawca, który nie wniesie wadium w formie, wysokości i w terminie wskazanym
przez Zamawiającego zostanie wykluczony z postępowania.
XI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert, przy czym dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w
SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi być zgodna z treścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pod rygorem jej odrzucenia.
Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone.
Oferta winna zawierać :
3.1. wypełniony FORMULARZ OFERTOWY wraz z załącznikami.
3.2. wypełniony standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówień (JEDZ),
3.3. dokument potwierdzający wniesienie wadium (kserokopia polecenia
przelewu lub dokument wniesienia w innej formie – zgodnie z pkt. X)
Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników
niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, a odpowiedzi
muszą być udzielone na wszystkie pytania zawarte w załącznikach.
Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. tzn.
powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo pieczątka imienna i
podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy a wymienione w dokumencie, o którym mowa w punkcie VIII. ust. 4.
Jeżeli oferta będzie podpisana przez osoby inne, niż wymienione w tym
dokumencie, Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do składania
oświadczeń woli w jego imieniu dla osób podpisujących ofertę.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, mają być złożone wraz z
tłumaczeniami na język polski. Podczas badania i oceny ofert Zamawiający
będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
W przypadku składania oferty przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
złożone w ofercie kopie dokumentów wszystkich podmiotów winny być
poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub podmiot na którego zdolnościach polega Wykonawca.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane.
Oferta powinna (zaleca się) zawierać spis dokumentów (spis treści) stanowiących
ofertę i zawierający: numer kolejny dokumentu, nazwę dokumentu, liczbę stron w
danym dokumencie.
Wszystkie kartki oferty winny być połączone trwale (dowolną techniką biurową), w
sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z nich (w przypadku
załączenia do oferty innych materiałów, niż wymagane przez Zamawiającego np.
materiałów reklamowych, informacyjnych, pożądane jest, aby stanowiły one
odrębną część, były nie złączone z ofertą w sposób trwały).
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Zmiany mogą być dokonane jedynie
przez czytelne przekreślenie istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego.
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14.

15.
16.

17.
18.

Wykonawca umieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie,
zaklejonej w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otworzenie (np.
opieczętowana na wszystkich połączeniach) i oznaczonej napisem:
„OFERTA PRZETARGOWA: – Dostawa fabrycznie nowych autobusów
komunikacji miejskiej” – Zadanie I
lub
„OFERTA PRZETARGOWA: – Dostawa fabrycznie nowych autobusów
komunikacji miejskiej” – Zadanie II
Lub
„OFERTA PRZETARGOWA: – Dostawa fabrycznie nowych autobusów
komunikacji miejskiej” – Zadanie I i II
Każda koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i
adresem Zamawiającego, jak również napisem: „Nie otwierać przed dniem 20
kwietnia 2017 r. godz. 1230”
Jeżeli koperta nie będzie opisana i oznakowana jak wyżej, Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie oferty.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych
zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie
pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia
powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcy bez
otwierania,
Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być
oznaczone klauzulą: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) i nie mogą one być
udostępnione”. Zaleca się aby załączyć je jako odrębną część nie złączoną z
ofertą w sposób trwały.

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
2.

3.

4.

Termin składania ofert upływa dnia 20 kwietnia 2017 r. o godz. 1200. Za moment
złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Świerklańcu przy
ul. Parkowej 3, piętro I, pokój 14 (sekretariat) w godzinach pracy PKM Sp. z o.o.,
tj. w godzinach od 715 do 1445. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (data i
godzina), a ofercie zostanie nadany kolejny numer.
Zamawiający nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za termin dostarczenia
ofert wysyłanych drogą pocztową lub kurierem. Konsekwencje złożenia oferty
niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone
Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie
odwołania.

XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1.

2.

Otwarcie ofert odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. o godz. 1230 w siedzibie
Zamawiającego w Świerklańcu, ul. Parkowa 3, piętro I, pokój 10 (sala
konferencyjna).
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia
ofert.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne.
Koperty oznaczone napisem “ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej
kolejności.
Koperty Wykonawców, którzy złożyli wycofanie nie będą otwierane.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres
(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierania, a także informacje
dotyczące ceny oferty, parametrów podlegających ocenie, okresu gwarancji.
Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert Zamawiający
przekaże im niezwłocznie informacje, o których mowa w punkcie 3 i 7.

XV. TRYB OCENY OFERT
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

Na posiedzeniu niejawnym Zamawiający dokona badania ofert w celu
stwierdzenia, czy Wykonawcy nie zostają wykluczeni oraz czy oferty nie
podlegają odrzuceniu. Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni oraz
oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami
oceny ofert określonymi w SIWZ.
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 a wymienionych w SIWZ i innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, lub gdy oświadczenia i dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy, budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu,
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1.
W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na
podstawie analizy pełnomocnictw, dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca
zawarł w swojej ofercie.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny w zakresie dopuszczalnym przez Ustawę Pzp z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie
zawiadamiając Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdego
Zadania spośród ofert nieodrzuconych.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę handlową Wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzeżonych przez Wykonawcę.
Załączniki do protokołu stanowią: oferty, opinie biegłych, oświadczenia,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez
Zamawiającego i Wykonawców, przy czym oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
Zamawiający udostępni treść protokołu według poniższych zasad:
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12.

udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez
Wykonawcę,
 wyznaczy termin, miejsce, oraz zakres udostępnianych dokumentów i
informacji,
 wyznaczy pracownika, w którego obecności którego ta czynność zostanie
wykonana.
Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w dni
robocze czasie jego godzin pracy (900 – 1400 ).

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

Ceną ofertową dla Zadania I jest ceną za wykonanie zamówienia w odniesieniu
do dostawy 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej
jednoczłonowych niskopodłogowych oznaczonych ANH10.
Ceną ofertową dla Zadania II jest cena za wykonanie zamówienia w odniesieniu
do dostawy 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej
jednoczłonowych niskopodłogowych oznaczonych BNH12.
Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu oferty, zgodnie z Załącznikiem nr
1 do SIWZ.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą tylko w
polskich złotych (PLN). Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.
Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę wyłącznie kryteria zawarte w SIWZ, a
sposób ich spełnienia stanowić będzie podstawę do oceny punktowej
poszczególnych ofert.
Podana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.
Dla każdego zadania do obliczenia ceny oferty należy podać cenę jednostkową
netto za jeden autobus. Następnie należy pomnożyć cenę jednostkową przez
ilości ustalone przez Zamawiającego. Tak obliczona wartość stanowi cenę oferty
netto. Cena oferty brutto to cena oferty netto powiększona o podatek od towarów i
usług (VAT) według stawki 23%.
Za cenę oferty uważa się cenę brutto. Cena ta będzie przyjęta do oceny oferty.
Ocena ofert nastąpi na podstawie danych przedstawionych przez Oferentów w
Załącznikach.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

XVII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Odrębnie dla Zadania I i dla Zadania II, spośród ofert złożonych przez Wykonawców
niepodlegających wykluczeniu z postępowania oraz ofert nieodrzuconych,
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tzn. takiej która uzyska
największą liczbę punktów przyznanych wyłącznie na podstawie następujących
kryteriów.

Parametr podlegający ocenie

Punkty

Znaczenie
kryteriów

[2]

[3]

[4]

Lp.
[1]
C - Cena oferty

60 %

1

max 100
T – Warunki techniczno-eksploatacyjne

2

40 %
max 100

Ilość punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia kryteriów oceny ofert, może uzyskać
oferta (odrębnie dla zadania nr 1 i zadania nr 2) to 100 punktów, czyli 1 punktowi
odpowiada 1 procent, i tak:
 za cenę oferty - maksymalnie 60 punktów,
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za warunki techniczno-eksploatacyjne autobusu - maksymalnie 40 punktów.

Łączna ocena oferty = ilość punktów za cenę oferty + ilość punktów
za warunki techniczno-eksploatacyjne autobusu.
Wszelkie wyliczenia punktów będzie się prowadzić z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, wyrażonych w ułamkach dziesiętnych.

1. Cena – C

max - 100 punktów

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym w następujący sposób:
a) oferta zawierająca najniższą cenę ofertową otrzyma maksymalną ilość punktów
tj. 100 punktów,
b) każda kolejna wyższa oferowana wartość otrzyma ilość punktów wyliczoną wg
wzoru:
cena najniższa [zł]
C = -------------------------------------------- x 100
cena oferty badanej [zł]

2. Warunki Techniczno-Eksploatacyjne Autobusu
(Parametry Techniczne) – T
max - 100 punktów
Kryterium „Warunki techniczno-eksploatacyjne” będzie rozpatrywane na podstawie
danych podanych przez Wykonawcę we wzorze załącznika nr 2 Formularza
Ofertowego w następujący sposób:
a) punkty za poszczególne kategorie oceny techniczno-eksploatacyjnej naliczane
zostaną wg poniższej specyfikacji:

t = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 + t8 t9 + t10 + t11

Materiał
konstrukcyjny
szkieletu
/kratownicy/ramy
podwozia

t1

Profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości,
zabezpieczone antykorozyjnie metod
katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTLkatoforezy) całej kompletnej karoserii w ramach
zamkniętego cyklu technologicznego lub
malowane i zabezpieczone w sposób
umożliwiający eksploatację bez ponoszenia
kosztów dodatkowych prac na zabiegi
konserwacyjne w czasie jego eksploatacji
Profile ze stali odpornej na korozję (PN-EN
10088) lub aluminium
inne

15

10
0

t2

Materiał poszycia
zewnętrznego
nadwozia (w tym
elementy ścian
bocznych, dachu,
ściany przedniej i
tylnej, drzwi i klap,

Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem
szklanym, aluminium, blachy ze stali odpornej
na korozję (zgodnie z PN-EN 10088), blachy
zabezpieczone metodą katoforezy lub
ocynkowanej obustronnej,
Inne

10

0
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Pojemność skokowa
silnika

Silnik o pojemności od 6,5 do 7,0 dm3
Silnik o pojemności od 5,0 do 6,5 dm3
Silnik o pojemności od 4,5 do 5,0 dm3

Obowiązujący okres
obsługowy autobusu
- w tym wymiana
oleju w silniku (w
okresie gwarancji i
po jej upływie)
Silnik i napęd
hybrydowy
autobusu oraz
autobus jednego
producenta,
(za tego samego
producenta uważa
się także podmioty z
grupy kapitałowej
rozumianej jako
zespół podmiotów
powiązanych
kapitałowo),
Podział szyby
przedniej

Co najmniej 45 000 km i powyżej

t3

t4

t5

t6

t7

6
Co najmniej 30 000 km – do 45 000 km,

4
Do 30 000 km

2
Silnik z napędem hybrydowym autobusu i
autobus jednego producenta,
Silnik z napędem hybrydowym autobusu i
autobus różnych producentów,

8

4

Szyba przednia 3 – częściowa składająca się z
szyby górnej (obejmującej tablicę
wyświetlaczową) i szyby dolnej – części lewej i
prawej,
Szyba przednia 2-częściowa, składająca się z
szyby górnej (obejmującej tablicę
wyświetlaczową) i szyby dolnej,
Szyba przednia 1 częściowa

Zawieszenie
przednie

Zawieszenie – belka sztywna
Zawieszenie niezależne

System EBS

Autobus wyposażony w system,
Autobus systemu nie posiada

Oświetlenie

Całopojazdowe, pełne LED

t8

3
10
3

6

4
3
10
0
10
0
7
3

t9
Żarówkowe lub mieszane
Ogólna ilość miejsc*
Autobus ANH10

Autobus BNH12

powyżej 80 miejsc

powyżej 90 miejsc

8

8

4

4

0

0

t 10
od 71 do 80 miejsc
60 miejsc

od 81 do 90 miejsc
80 miejsc
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Ilość miejsc
dostępnych z niskiej
podłogi*

Autobus ANH10

Autobus BNH12

8 i powyżej

10 i powyżej

t 11
od 5 do 7

od 6 do 9

4 i poniżej

5 i poniżej

10
8
0

* - odpowiednio dla Zadania I i Zadania II
b) oferta zawierająca najwyższą ilość punktów wg kryteriów wskazanych w pkt. a)
otrzyma maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „Warunki Techniczno
Eksploatacyjne” tj. 100 punktów,
c) każda kolejna oferta z niższą ilością punktów wg kryteriów wskazanych w pkt. a)
otrzyma ilość punktów wyliczoną wg wzoru:
suma punktów oceny techniczno eksploatacyjnej „t” oferty badanej
T = ---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
suma punktów oceny techniczno eksploatacyjnej „t”
oferty z największą sumą punktów
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów liczonych wg
wzoru:
Łączna ocena punktowa oferty (Z):

Z = 0,60 x C + 0,40 x T
XVIII. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryterium oceny ofert.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
wszystkich Wykonawców, biorących udział w postępowaniu o:
 wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także
nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z
porównaniem złożonych ofert zawierającym łączną punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 wykonawcach, których oferty odrzucono podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne
 terminie, określonym w punkcie XIX. Ust. 2 (zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2
ustawy Pzp), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego
może być zawarta.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, wynik postępowania zostanie
ogłoszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie
internetowej Zamawiającego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - str. 38
Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej

10
8
0

4. W związku z tym, że wartość tego zamówienia przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, Zamawiający niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego przekaże ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
5. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania
umowy.
XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do zawarcia z
Zamawiającym Umowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, na
warunkach wynikających z wymagań minimalnych określonych w SIWZ oraz
propozycji przedłożonych w wybranej ofercie, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy
Pzp.
Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, w terminie i miejscu określonym przez
Zamawiającego, nie później jednak, niż przed upływem terminu związania ofertą,
z zastrzeżeniem pkt 3.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
została złożona tylko jedna oferta.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do zawarcia
Umowy serwisowej i udzielenia autoryzacji wewnętrznej (ASO), według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy na warunkach i w wysokości określonej w pkt XXII.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą
ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 Ustawy Pzp.
W przypadku wyboru oferty na Zadanie I i II złożonych przez jednego Wykonawcę
zostanie zawarta jedna Umowa na dostawę autobusów dla obydwu zadań.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do umownego prawa odstąpienia od
zawarcia umowy, w przypadku niezakwalifikowania projektu Zamawiającego do
otrzymania dofinansowania lub wpisania projektu na listę rezerwową w ramach
naboru wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Podziałanie
4.5.1. – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

XX. WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
XXI. DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
WARUNKI ICH WPROWADZENIA ORAZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
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stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
1.1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy,
nawet jeśli opóźnienie w jej wykonaniu będzie następstwem okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe
warunki:
a) Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 14 dni przed upływem
terminu wykonania umowy o niemożliwości ukończenia jej wykonywania w tym
terminie;
b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakończenia wykonywania umowy;
c) Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego
opóźnienia. Rekompensata ta nie może być niższa, niż wysokość kar
umownych.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
2.1. Zmiany technologiczne, a w szczególności:
a) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego
kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego
prawa.
2.2. Jeśli wykonywanie zamówienia ze względu na okoliczności wskazane w lit a) i
b), c) będzie powodować poniesienie dodatkowych kosztów, wynagrodzenie z
tytułu umowy nie zostanie zwiększone o wysokość tych kosztów.
3. Zmiany organizacji spełniania świadczenia w przypadkach, gdy jest to
uzasadnione potrzebami Zamawiającego.
3.1. Zmiana terminu dostawy lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów
spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągać za
sobą zmiany wynagrodzenia.
3.2. Zmiana zasad dokonywania odbiorów przedmiotu zamówienia, jeśli nie
zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów
dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego.
3.3. Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie
może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do
prawidłowej realizacji umowy.
4. Płatności
Dopuszczalne są zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian
wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują
konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie.
5. Pozostałe zmiany do Umowy
5.1. Dopuszczalne są zmiany do umowy, które wystąpiły wskutek wystąpienia siły
wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
5.2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w związku ze
zmianą obowiązującej stawki VAT na autobusy;
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5.3. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z realizacji części przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za zrealizowaną część umowy
oraz wszystkie spełnione świadczenia – warunkiem dokonania takiej zmiany
może być ograniczenie lub cofnięcie finansowania zamówienia oraz
ograniczenie zleceń przewozowych;
5.4. W trakcie realizacji umowy może wystąpić kolizja z planowanymi lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych
powodujących uniknięcie lub minimalizację skutków kolizji. Wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej powyżej;
5.5. Zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kc;
5.6. Wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.
6. Odstąpienie od umowy
6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo od umownego prawa odstąpienia od
umowy, w przypadku niezakwalifikowania projektu Zamawiającego do
otrzymania dofinansowania lub wpisania projektu na listę rezerwową
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014
-2020" - Oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła
energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.
6.2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 6.1., Strony umowy
zrzekają się wszelkich roszczeń z jakichkolwiek tytułów prawnych
wynikających z podjętych działań zmierzających do realizacji umowy.
6.3. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji w terminie
wcześniejszym niż określony w ust. 6.2., o uzyskaniu bądź o nieuzyskaniu
dofinansowania, Zamawiający poinformuje niezwłocznie o tym fakcie
Wykonawcę na piśmie.
7. Postanowienia końcowe
7.1. Postanowienia pkt XXI stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.
7.2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych w szczególności:
a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
b. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów
między Stronami.
XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany
jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej
„zabezpieczeniem”.

2.

Zabezpieczenie służy Zamawiającemu do pokrycia roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z
tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wykonaną dostawę.

3.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 2 % ceny
całkowitej brutto każdego Zadania a podanej w Formularzu.
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4.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione wg wyboru
Wykonawcy, w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ustawy Pzp.

5.

Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Oznacza to, że w terminie wyznaczonym na podpisanie umowy, na koncie
Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze (tzn. powinien być uznany rachunek
Zamawiającego na kwotę zabezpieczenia) lub w kasie musi znaleźć się dokument
wniesienia zabezpieczenia w innej formie (oryginał).

6.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzach po zakończeniu okresu gwarancji
Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy o prowadzenie
rachunku bankowego na którym było ono przechowywane. Zwracana niewykorzystana dla realizacji gwarancji przez Zamawiającego kwota zostanie
pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

7.

Zamawiający zwróci 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni
od dnia dostarczenia ostatniego z autobusów wraz z dokumentacją,
oprogramowaniami i urządzeniami do ich eksploatacji i obsługi oraz podpisania
przez
zamawiającego
protokołu
zdawczo-odbiorczego
dla
każdego
dostarczonego autobusu.

8.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15
dniu po upływie okresu rękojmi za wady na cały pojazd dla ostatniego z
dostarczonych przez Wykonawcę autobusów.

9.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja nie może zawierać
warunków. Gwarancja winna być podpisana przez upoważnionego
przedstawiciela Gwaranta.

10.

Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji i poręczeń nie powinno zawierać
budzących wątpliwości zobowiązań gwaranta lub poręczyciela do zapłaty
Zamawiającemu należności w każdym przypadku gdy ustawa Pzp przewiduje
zatrzymanie zabezpieczenia lub jego części. Zobowiązanie gwaranta lub
poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja i poręczenie winny spełniać wymogi
określone we właściwych przepisach.

XXIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1.
2.
3.
4.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia przysługują Wykonawcom środki ochrony
prawnej o których mowa w Dziale VI, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
Zamówień Publicznych.
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XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
1.

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (FO).
 załącznik nr 1 do FO – Ocena techniczno-eksploatacyjna autobusu.
 załącznik nr 2 do FO – Opis techniczny – szczegółowa kompletacja wymagań
technicznych oferowanego typu autobusu.
 załącznik nr 3 do FO – Oświadczenie w sprawie pochodzenia towarów.

2. Załącznik Nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy (U).
 Załącznik Nr 1 do umowy U – Opis techniczny autobusu.
 Załącznik Nr 2 do umowy U – Warunki gwarancji.

 Załącznik Nr 3 do umowy U – Wzór Umowy Serwisowej (US).
3. Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw
4. Załącznik Nr 4 do SIWZ – Opis i sposób wykonania instalacji do ŚKUP
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