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ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn – Koźle
NIP 749-208-69-32 REGON 161411646 KRS 0000395147
tel. 77 4835252 fax. 77 4833591 e-mail sekretariat@mzkkk.pl

PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiot zamówienia:

Dostawa autobusu turystycznego klasy mini dla Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.

Miejsce realizacji:
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. ul. Kozielska 2

Zatwierdził:

Kędzierzyn – Koźle Maj-Czerwiec 2019
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości
i wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania opublikowanego w Biuletynie

Zamówień Publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego tj. na tablicy ogłoszeń i na stronie
internetowej Zamawiającego.

Niespełnienie wymagań określonych niniejszą Specyfikacją spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty zgodnie z art. 24 i 89 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - zwanej dalej „Pzp” lub Prawo
zamówień publicznych.

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa: Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.
Adres: ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn - Koźle
Tel. 77 4835252,
Adres strony internetowej - www.mzkkk.pl.
Adres e-mail - sekretariat@mzkk.pl
Nr konta bankowego: Bank PKO BP oddział Kędzierzyn – Koźle
73 1020 3668 0000 5702 0337 2943

II. Tryb udzielenia Zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy Pzp
w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu,
oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

III. Opis przedmiotu Zamówienia.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1 szt. fabrycznie nowego autobusu turystycznego klasy
mini wyprodukowanego w roku 2019.
Oferowany autobus nie może być prototypem oraz musi być fabrycznie nowy – za fabrycznie nowy
uznaje się autobus nieużywany i wyprodukowany w roku dostawy.
Autobus musi spełniać aktualne wymagania dotyczące emisji hałasu i czystości spalin podane
w normie EURO-6.
Oferowany autobus musi spełniać wymagania określone w przepisach zawartych w Dziale
III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018, poz. 1990 z późn.
zm.) 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. 2016, poz. 2022 z późn.zm.).
Oferowany autobus musi bezwzględnie posiadać aktualne Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu
wraz z załącznikami wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności na
podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018, poz. 1990
z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 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. 2015, poz. 1475) – wymagany odpis świadectwa
homologacyjnego wraz z załącznikami musi zostać dołączony do dokumentacji ofertowej
(Zamawiający dopuszcza dostarczenie wraz z ofertą zamiast odpisu świadectwa
homologacji Świadectwa Zgodności WE typu pojazdu/EC Certificate of Conformity).
Wykonawca oświadcza, że objęte przedmiotem umowy autobusy posiadają aktualne na dzień
składania ofert: homologację, certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami,
umożliwiające ich rejestrację w Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku gdyby na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów odmówiono
rejestracji i dopuszczenia autobusów do ruchu, całość kosztów związanych z dostosowaniem
autobusów do polskich norm i wymagań zgodnych z polskimi przepisami homologacyjnymi Unii
Europejskiej i ustawą Prawo o ruchu drogowym obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej
ponosi Wykonawca.

2

Nr sprawy: ZP/TR/12/2019

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Parametry techniczno-eksploatacyjne i jakość dostarczonego autobusu, zespołów i podzespołów
muszą odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa.
Wykonawca przed odbiorem autobusu udzieli instruktażu w zakresie zasad prowadzenia i obsługi
dostarczonego autobusu (w tym zasad ekonomicznej jazdy) dla minimum dwóch kierowców.
Dla oferowanego autobusu Wykonawca musi zagwarantować dostęp do w pełni autoryzowanej
stacji serwisowej producenta autobusów, znajdującej się na terenie Polski.
Kod wg WSZ CPV 34121100-2 Autobusy transportu publicznego
34121000-1 Autobusy i autokary
Wydanie autobusu poprzedzone będzie badaniem technicznym przeprowadzonym u Wykonawcy
w obecności przedstawicieli Zamawiającego i sporządzeniem protokołu odbioru.
Szczegółowy opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

IV. Termin wykonania Zamówienia.
1.
2.
3.
4.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Odbiór autobusu przez Zamawiającego nastąpi w dniu uzgodnionym z Wykonawcą na podstawie
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy, doręczonego Zamawiającemu, co najmniej na 3 (trzy) dni
przed proponowanym terminem odbioru.
Odbioru (przekazania) autobusu dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego
i Wykonawcy, którzy z czynności odbioru (przekazania) sporządzają protokół.
Doprowadzenia autobusu do siedziby Zamawiającego z miejsca odbioru wskazanego przez
Wykonawcę dokonuje Zamawiający własnymi siłami, na własny koszt i ryzyko.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów zgodnych ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany za
spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi Oświadczenie o posiadaniu uprawnień;
2) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem była dostawa autobusu
turystycznego klasy mini z silnikiem spełniającym normę czystości spalin min. EURO 6,
z potwierdzeniem należytego wykonania.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi Oświadczenie o dobrej sytuacji ekonomicznej
i finansowej;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 5 ustawy;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu;
2. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów
i oświadczeń załączonych do oferty.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie przepisów art.
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo
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4.
5.

wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
1.

Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania Wykonawców na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3, 4 i 8 ustawy Pzp tzn.: Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508
z późn. zm.), lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);
1.2. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4
ustawy Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp –
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
1.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, ustawy Pzp co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
1.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy
Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i formie
dokumentów.
Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
1)
Oferta sporządzona według wzoru – załącznik Nr 2 do SIWZ;
2)
Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik
Nr 4 do SIWZ;
3)
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu –
w trybie art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp – załącznik Nr 7 do SIWZ;
4)
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
5)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6)
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7)
dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
8)
jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie.
9)
wszystkie zawarte w SIWZ załączniki od 1 – 8, wypełnione i podpisane przez Oferenta.
10) Zamawiający wymaga, by oferenci zapoznali się z klauzulą RODO i podpisali Oświadczenie
– załącznik nr 8 do SIWZ.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych:
„Za zgodność z oryginałem” (każda ze stron) przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
opatrzone datą, imienną pieczątką lub czytelnym podpisem.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wskazanych
w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą
wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne jest unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania
ofert. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu według kryteriów: spełnia/ nie
spełnia, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
1.

Wszelkie
oświadczenia,
wnioski,
zawiadomienia
oraz
informacje
i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania należy kierować na adres:
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.
ul. Kozielska 2
47-224 Kędzierzyn – Koźle
tel. 77 4835252
fax. 77 4833591

Zamawiający
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lub na adres e-mail: sekretariat@mzkkk.pl
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną za wyjątkiem spraw
związanych z odwołaniami oraz przekazywaniem oświadczeń i dokumentów.
W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną każda ze stron ma obowiązek niezwłocznie
potwierdzić fakt otrzymania wiadomości.
2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Jarosław Trochim – Kierownik Wydziału Techniczno - Remontowego, tel. 77 4835252,
w godz. 730 – 1430.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 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.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 3.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej,
zamieszcza ją także na tej stronie.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej, jeżeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1.

2.
3.
4.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków
zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W stosunku do spółki cywilnej, dla ważności oferty i umowy o zamówienie publiczne wymagane
jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej
uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też pełnomocnika.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej za zgodność
z oryginałem.

X. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wadium wynosi 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) i może być wniesione
w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
6

Nr sprawy: ZP/TR/12/2019

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego. Do oferty należy załączyć dowód wpłaty. Wpłata będzie uznana za wniesioną
w terminie, jeśli uznanie wskazanego przez Zamawiającego rachunku bankowego nastąpi przed
upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.
3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7.
4. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie ust. 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówił popisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;
Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wymaganą kwotą wadium zostanie
wykluczony z postępowania.

XI. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferta powinna spełniać zasady określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli
z
dokumentu(ów)
określającego(ych)
status
prawny
Wykonawcy(ów)
lub
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych
jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
Oferta powinna zawierać:
Imię, nazwisko, firmę i dokładny adres Wykonawcy oraz datę sporządzenia.
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7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z przedstawionym w SIWZ
wykazem.
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego
w niniejszej SIWZ załącznikami.
Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach.
Jeżeli zabraknie miejsca w dołączonym do SIWZ załączniku, należy dołączyć dodatkowe strony.
Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej
osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa
Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.
Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić
w uwadze zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej. Poprawki
cyfr i liczb należy pisać słownie.
Ofertę należy umieścić w kopercie, zamkniętej (opieczętowanej) w taki sposób, aby nie budziło to
żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty
przez osoby nieupoważnione.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, tzn.:
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.
ul. Kozielska 2
47-224 Kędzierzyn – Koźle

15.

16.

17.
18.

oraz napis:
OFERTA – „DOSTAWA AUTOBUSU TURYSTYCZNEGO KLASY MINI DLA MIEJSKIEGO
ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU sp. z o.o.” - Nr sprawy
ZP/TR/12/2019 – nie otwierać przed 5 czerwca 2019 r. przed godz. 1030
Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona, to składa oświadczenie
o wycofaniu oferty sporządzone wg powyższych zasad, umieszczone w kopercie z naniesionym
dodatkowym napisem:
WYCOFANIE OFERTY – „DOSTAWA AUTOBUSU TURYSTYCZNEGO KLASY MINI DLA
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU sp. z o.o.” Nr sprawy ZP/TR/12/2019.
Jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została złożona wcześniej, to
składa nową (poprawioną) ofertę sporządzoną wg powyższych zasad i umieszczoną w kopercie
z naniesionym dodatkowym napisem:
ZMIANA OFERTY – „DOSTAWA AUTOBUSU TURYSTYCZNEGO KLASY MINI DLA
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU sp. z o.o.” Nr sprawy ZP/TR/12/2019.
Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

XIII. Termin składania i otwarcia ofert.
1.
2.
3.
4.
5.

Miejsce składania ofert:
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o. ul. Kozielska 2, pokój
nr 105 (Sekretariat w budynku biurowca) w godz. 730 – 1430
Termin składania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2019 r. o godz. 1000 Dla ofert nadesłanych
pocztą jako termin wpłynięcia oferty przyjmuje się datę i godzinę otrzymania przesyłki, to jest jej
wpływu do sekretariatu Zamawiającego.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej
przez Wykonawców drogą pocztową.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 czerwca 2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, pokój
nr 3 w budynku biurowca (Pokój konferencyjny). Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu
ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
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6.

Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy oraz adresy Wykonawców a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach. Przedmiotowe czynności dokona Komisja Przetargowa w imieniu Zamawiającego.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający
prześle mu informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6.
8. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
9. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się: nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r, poz 1419 z póź. zm.).
10. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.
Oferowaną cenę w postaci jednostkowej ceny ryczałtowej, należy wyliczyć w oparciu o dane zawarte
w rozdziale III niniejszej SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia – Autobus turystyczny klasy mini, jego zakres,
koszty przeszkolenia kierowców, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia
przepisami prawa, w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, a także koszty wynikające
z wszelkich upustów i rabatów. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
Cena jednostkowa oferty jest kwotą zryczałtowaną (bez względu na sposób jej obliczenia), zawiera
wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (m.in. koszty materiałów,
wykonanie, koszty przeszkolenia kierowców, koszty należnego podatku od towarów i usług VAT itp.).
Cena oferty przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani korektom chyba,
że potrzeba zmiany lub korekty wynikała będzie ze zmiany przepisów prawa.
Jeżeli zostanie złożona oferta (np. przez firmę zagraniczną), której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg
obowiązujących kryteriów w niniejszym postępowaniu.
Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie będą podane przez Wykonawcę
wyłącznie w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie płatności
i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy
w sprawie zamówienia publicznego, który stanowi załącznik nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oraz oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie
jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert
w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
1.
2.

Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę wyłącznie kryteria zawarte w SIWZ,
a sposób ich spełnienia stanowić będzie podstawę do oceny punktowej poszczególnych ofert.
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował stanowiącymi podstawę oceny kryteriami
przedstawionymi niżej:
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L.p.

OPIS KRYTERIUM

Maksymalna
Ilość punktów

WAGA

1

Cena całkowita oferty brutto

100

60%

2

Ocena techniczno-eksploatacyjna autobusu

100

30%

3

Warunki gwarancji

100

10%

W trakcie oceny ofert przyznawane będą punkty w każdym kryterium. Oferta może uzyskać do 100 pkt.
w każdym kryterium. Łączna ocena punktowa oferty (maksymalnie 100 punktów) jest sumą iloczynów
punktów uzyskanych za poszczególne kryteria i wagi tych kryteriów. Obliczenia będą prowadzone
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
3.

Opis sposobu dokonywania obliczeń punktowych ofert.
3.1 Cena - całkowita wartość zamówienia [Cwz] - waga kryterium - 60%
- ilość pkt. max. - 100 pkt.
Sposób obliczenia punktacji – najniższa Cwz uzyska 100 pkt. pozostałe oferty wraz ze
wzrostem Cwz uzyskają liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem:
Cwz = Cwz najniższa x 100/Cwz danego Oferenta
Cenę - Całkowitą wartość zamówienia należy
w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ).

podać

3.2 Ocena techniczno - eksploatacyjna dostarczanego autobusu [Pt]
- waga kryterium
- ilość punktów max.
Lp.

1.

Liczba
punktów
Odległość
stacji Max 30 pkt
serwisowej
producenta
autobusu od siedziby
Zamawiającego

2.

3.

Minimalny zalecany okres Max 20 pkt
międzyobsługowy
autobusu w czasie i po
upływie okresu gwarancji

sposób

określony

- 30%
- 100 pkt.

Metodologia oceny

Nazwa kryterium

Wysokość
przestrzeni Max 30 pkt
pasażerskiej autobusu

w

Poniżej 70 km od siedziby Zamawiającego

-

30 pkt

Powyżej 70 km od siedziby Zamawiającego

-

0 pkt

Powyżej 200 cm

-

30 pkt

Poniżej 200 cm

-

0 pkt

40 000 km i więcej

-

20 pkt

Do 39 000 km

-

0 pkt
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Pojemność
jednostki Max 20 pkt
napędowej (silnika)
4.

Do 2000 cm

3.3 Warunki gwarancji [Wg]

Lp.
1.

2.

3.

4.

3

2001 cm i więcej

Liczba
punktów
Okres gwarancji na cały Max. 40 pkt
pojazd
bez
limitu
kilometrów
Nazwa kryterium

3

-

20 pkt

-

0 pkt

- waga kryterium
- 10 %
- ilość punktów max. - 100 pkt.
Metodologia oceny
24 miesiące i więcej
od 13 do 23 miesięcy
do 12 miesięcy

40 pkt
20 pkt
0 pkt

powłokę Max. 20 pkt

24 miesiące i więcej
od 13 do 23 miesięcy
do 12 miesięcy

20 pkt
10 pkt
0 pkt

Gwarancja na perforację Max. 20 pkt.
poszyć zewnętrznych oraz
szkieletu
podwozia
i nadwozia

24 miesiące i więcej
od 13 do 23 miesięcy
do 12 miesięcy

20 pkt
10 pkt
0 pkt

Gwarancja na zabudowę

24 miesiące i więcej
od 13 do 23 miesięcy
do 12 miesięcy

20 pkt
10 pkt
0 pkt

Gwarancja
lakierniczą

na

Max. 20 pkt.

Ostateczną ilość punktów dla każdej z ofert [X] uzyskuje się poprzez wymnożenie punktów za
poszczególne kryteria przez wagi tych kryteriów i zsumowanie w ten sposób uzyskanych wartości.
Czynności te przedstawia poniższy wzór:
X = Cwz x 0,60 + Pt x 0,30 + Wg x 0,10
Cwz, Pt, Wg, - oznacza ilość punktów przyznanych dla poszczególnych ofert za każde kolejne kryterium.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
W przypadku, kiedy dwie oferty uzyskają równą liczbę punktów za korzystniejszą zostanie uznana oferta
z niższą ceną.
4. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów procentowych
obliczonych wg powyższego współczynnika wag.
5. W przypadku równowagi punktowej kilku ofert, które uzyskają największą ilość punktów, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wzorze umowy – załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy, w sprawie zamówienia publicznego.
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1.
2.

Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wzorze umowy – załącznik nr 3 niniejszej SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków
ich wprowadzenia.
2.1 Zmiany obowiązującej stawki podatku VAT – jeżeli zmiana taka będzie wynikać ze zmiany
przepisów prawa.

XVIII. Informacje i postanowienia dodatkowe.
1.
2.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
określonych w Prawie zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI tej ustawy.
XX. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Zakład Komunikacyjny
w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o., ul. Kozielska 2, adres e-mail: sekretariat@mzkkk.pl,
tel. 77/4835252.;
• Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie
Komunikacyjnym w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o., ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, adres
e-mail: iod@mzkkk.pl *;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.), dalej Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji
projektu;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
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− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
*
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

XXI. Wykaz załączników.
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia – Autobus turystyczny klasy mini.
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 5 - Oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego ofertą przez 30 dni od
ostatecznego terminu do składania ofert.
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat.
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1,
pkt 22 Pzp.
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
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Załącznik nr 1
Do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
AUTOBUS TURYSTYCZNY KLASY MINI
L.p.

Warunki/parametry

1.

Wymiary

2.

Wymagania serwisowe

3.

Podwozie

4.

Hamulce

5.

Nadwozie

6.

Wentylacja

7.

Ogrzewanie

8.

Wyposażenie przestrzeni
pasażerskiej

Wymagania Zamawiającego
 Długość: max. 8,00 m; szerokość max: 2,5 m; wysokość max: 3,2 m
wraz z urządzeniem klimatyzacyjnym,
 Dopuszczalna masa całkowita autobusu: max 6500 kg.
 Dostawca autobusu bądź producent nadwozia musi posiadać na
terenie Polski min. 5 stacji serwisowych, w tym 1 stację serwisową
w odległości do 70 km od siedziby Zamawiającego.
 Silnik wysokoprężny o mocy min. 125 kW, zasilany olejem
napędowym – silnik powinien posiadać złącze diagnostyczne
umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego urządzenia
diagnostycznego,
 Skrzynia biegów automatyczna min. 7 stopniowa
 Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 litrów,
 Układ kierowniczy hydrauliczny wyposażony we wspomaganie,
 Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w układ zawieszenia pojazdu
bazowego.
 Hamulec roboczy – tarcze hamulcowe na wszystkich osiach
z systemem ABS, ASR i ESP lub EBS,
 Hamulec postojowy – mechaniczny działający na tylną oś.
 Nadwozie autobusu – Zamawiający nie dopuszcza ingerencji
w powłoki blacharsko-lakiernicze nadwozia. Nadwozie autobusu musi
być zabezpieczone antykorozyjnie,
 Podłoga - wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna i trudno
brudząca się, kolor i wzór wykładziny do uzgodnienia
z Zamawiającym,
 Szyba przednia jednoczęściowa, klejona do nadwozia,
 Nadwozie – dwudrzwiowe plus drzwi tylne otwierane,
dwuskrzydłowe, jedne przednie drzwi usytuowane po prawej stronie
autobusu otwierane mechanicznie, blokowane w czasie jazdy przed
przypadkowym otwarciem z miejsca pracy kierowcy, drugie drzwi
przednie (drzwi kierowcy) mechaniczne wyposażone w zamek do
ryglowania drzwi oraz elektrycznie podnoszoną szybę,
 Szyba w drzwiach przednich (prawych) zapewniająca właściwą
widoczność w warunkach niskich temperatur i dużej wilgotności
powietrza,
 Wyjścia awaryjne – liczba wyjść awaryjnych zgodna z aktualnie
obowiązującymi przepisami,
 Bagażnik umieszczony w tylnej części autobusu za otwieranymi
drzwiami dwuskrzydłowymi wyposażonymi w zamek/zamki
o pojemności min. 1600 litrów, urządzony w taki sposób, żeby
umieszczony w nim bagaż był zabezpieczony przed wypadnięciem,
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem,
 Oświetlenie bagażnika wykonane w technologii LED.
 Automatyczny system klimatyzacji całego pojazdu o mocy
min. 9 kW,
 Klimatyzacja z indywidualnym rozprowadzeniem nawiewu powietrza
dla każdego pasażera,
 Klimatyzacja miejsca pracy kierowcy z kokpitu.
 Niezależny od pracy silnika agregat grzewczy, sterowany
programatorem z miejsca pracy kierowcy o mocy min. 4,0 kW. Przy
zastosowaniu ogrzewania suchego Zamawiający wymaga instalacji
rozprowadzającej równomiernie ciepłe powietrze w przestrzeni
pasażerskiej. Zamawiający wymaga dodatkowo zastosowana
ogrzewania wodnego w przestrzeni pasażerskiej realizowanego przy
pomocy min. 2 grzejników konwektorowych,
 Nagrzewnica przedniej szyby i miejsca pracy kierowcy sterowana
osobno,
 Przewody układu grzewczego odporne na korozję (np. miedź,
mosiądz, aluminium) termoizolowane, złączki i węże z gumy
silikonowej.
 Co najmniej 22 miejsca pasażerskie siedzące plus miejsce siedzące
dla pilota plus kierowca,
 Wysokość przedziału pasażerskiego min. 190 cm.,
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9.

Wyposażenie miejsca pracy
kierowcy

10.

Koła i opony

11.

Pozostałe wyposażenie

 Fotele uchylno-rozsuwane na podestach typu turystycznego z pełną
tapicerką siedziska i oparcia, posiadające zagłówki, wyposażone
w stolik i siatkę na oparciu, składane podłokietniki od strony przejścia
dla pasażerów,
 Siedzenia pasażerskie wyposażone w pasy bezpieczeństwa,
wysokość siedzeń zgodna z homologacją na 100 km/h,
 Kolorystyka materiałów użytych do wykończenia przestrzeni
pasażerskiej m. in.: foteli, podłogi, paneli, tapicerki do uzgodnienia
z Zamawiającym,
 Urządzenia do oświetlenia wnętrza (w szczególności oświetlenie
przestrzeni pasażerskiej) wykonane w technologii LED,
 Oświetlenie półek na bagaż podręczny wykonane w technologii LED,
 Szyby boczne podwójne, zespolone, przyciemniane min. 70%
 Zestaw multimedialny 2 DIN (kamera cofania, DVD, nawigacja,
wzmacniacz z mikrofonem), z zestawem głośników rozmieszczonych
z przodu pojazdu i nad miejscami siedzącymi dla pasażerów,
 System monitoringu pojazdu składający się z 4 kamer w tym:
1 rejestrującej obraz przed pojazdem oraz 3 kamer rejestrujących
obraz w przestrzeni pasażerskiej,
 Monitor składany (chowany) w suficie przedniej części przedziału
pasażerskiego min. 17 calowy do obsługi zestawu multimedialnego,
zamontowany w przedniej części przedziału pasażerskiego,
 Mikrofon dostępny dla kierowcy oraz pilota podpięty pod instalację
głośników zestawu multimedialnego,
 Demontowalna przednia tablica kierunkowa wykonana w technologii
LED z możliwością programowania kierunku jazdy,
 Koło kierownicy z możliwością regulacji położenia,
 Półki na bagaż podręczny nad fotelami pasażerskimi.
 Fotel kierowcy z pełną regulacją z trzypunktowym pasem
bezpieczeństwa,
 Regulowane osłony przeciwsłoneczne,
 Lusterko wewnętrzne zapewniające kierowcy widoczność całej
przestrzeni pasażerskiej autobusu,
 Ścianka za miejscem pracy kierowcy zabezpieczająca przed
pogorszeniem widoczności drogi w razie włączenia oświetlenia
wnętrza autobusu,
 Minimum 2 gniazda elektryczne zapalniczkowe 12V i 2 gniazda USB
na desce rozdzielczej w miejscu pracy kierowcy,
 Instalacja o mocy min. 1500 W, w tym: min. 2 gniazda 230 V
w przedniej części autobusu (możliwie blisko miejsca pracy kierowcy
i miejsca pilota) oraz 1 gniazdo w komorze bagażnika,
 Blokada alkoholowa zapłonu mierząca stężenie alkoholu
w wydychanym powietrzu przez kierowcę i uniemożliwiająca
uruchomienie pojazdu w przypadku, gdy poziom stężenia alkoholu
w wydychanym powietrzu jest wyższy od zdefiniowanego limitu.
 Opony bezdętkowe ze wzmocnionym pasem bocznym i wskaźnikami
zużycia bocznego. Opony fabrycznie nowe homologowane wg
Regulaminu nr 54 EKG ONZ. Opony na dzień dostawy autobusu nie
starsze niż 6 miesięcy. Na kołach wewnętrznych przedłużane
wentyle, wszystkie koła wyważone. Koło zapasowe w takim samym
rozmiarze jak wszystkie koła w autobusie – Zamawiający nie dopuści
rozwiązania, w którym koło zapasowe będzie wymagało montażu
w przestrzeni bagażnika autobusu.
 Autobus wyposażony w tachograf cyfrowy zgodny z obowiązującymi
przepisami na dzień rejestracji autobusu,
 Dwa komplety kluczyków do autobusu,
 Wycieraczki o min. 3 prędkościach pracy,
 Wyposażenie przestrzeni pasażerskiej w gniazda USB (indywidualnie
nad każdym fotelem pasażerskim) umożliwiające ładowanie
urządzeń takich jak: telefon, smartfon, tablet itp.,
 Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego,
 Lusterka zewnętrzne zgodne z obowiązującymi przepisami,
podgrzewane i sterowane elektrycznie,
 2 trójkąty ostrzegawcze,
 Apteczka autobusowa doraźnej pomocy,
 Zaczepy holownicze przednie i tylne,
 Hak do ciągnięcia przyczepki z wyprowadzoną instalacją elektryczną,
 Przynajmniej 1 schowek zamykany na zamek patentowy wewnątrz
pojazdu w okolicy miejsca pracy kierowcy,
 2 gaśnice z atestem, min. 3 kg każda, z których jedna musi być
zamontowana możliwie blisko miejsca pracy kierowcy, a druga
wewnątrz przestrzeni pasażerskiej w miejscu łatwo dostępnym
w razie konieczności jej użycia,
 Skrzynka narzędziowa z kompletem kluczy, kluczem do kół
i podnośnikiem umożliwiającym podniesienie autobusu, np. w celu
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12.

Gwarancja

13.

Warunki dodatkowe

wymiany koła,
 Młotki do zbijania szyb bezpieczeństwa,
 1 kamizelka odblaskowa,
 Światła do jazdy dziennej – zalecane w technologii LED,
 Tabliczka znamionowa wskazującą dopuszczalną liczbę miejsc
siedzących,
 Kamera cofania z wyświetlaczem,
 Inne wyposażenie obowiązkowe wymagane przepisami dotyczącymi
ruchu drogowego i wyposażenia autobusów,
 Tabliczka informacyjna „Uwaga Dzieci” – zalecana rozkładana
(zamykana),
 Poszycia zewnętrzne – szczegóły dotyczące kolorystyki zewnętrznej
i wzoru malowania zostaną ustalone z Zamawiającym podczas
zawierania umowy na dostawę autobusu. Powłoki zewnętrzne
zostaną wykonane lakierami poliuretanowymi lub akrylowymi
o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdu na
myjniach wieloszczotkowych,
 Kolorystyka wewnętrzna podłogi, poręczy, poszyć bocznych i dachu,
tkaniny siedzeń pasażerskich w dobranej tonacji, skomponowane
kolorystycznie w sposób gwarantujący wysoką estetykę (do
uzgodnienia z Zamawiającym).
 Na perforację poszyć zewnętrznych oraz szkieletu podwozia
i nadwozia min. 24 miesiące bez limitu kilometrów licząc od daty
przekazania pojazdu,
 Całopojazdowa min. 24 miesiące bez limitu kilometrów, licząc od
daty przekazania pojazdu,
 Na zabudowę min. 24 miesiące bez limitu kilometrów licząc od daty
przekazania pojazdu,
 Na powłoki lakiernicze min. 24 miesiące bez limitu przebiegu licząc
od daty przekazania pojazdu,
 Gwarancja na opony zgodna z gwarancją producenta opon
(minimalny przebieg 100 000 km),
 Wyposażenie Zamawiającego w instrukcję obsługi i napraw w języku
polskim w ilości 1 kpl/autobus,
 Komplet dokumentów wymaganych do rejestracji autobusu, w tym
świadectwo homologacji,
 Autobus wyposażony we
wzmocnienia karoserii zgodne
z Regulaminem R66.02.,
 Dostawca zapewni nieodpłatne szkolenie co najmniej 2 kierowców na
dostarczany autobus w zakresie prawidłowej eksploatacji
i użytkowania pojazdu.
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Załącznik nr 2
Do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy
1. Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………...
2. Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..
3. Numer telefonu: …………………………… numer faksu: ……………………………...
4. NIP: ………………………………………… Regon: ……………………………………..
5. Adres e-mail: ……………………………………………………………………………….
Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień
Publicznych na: „Dostawę autobusu turystycznego klasy mini dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferując następującą cenę za 1 autobus:
Wyszczególnienie

Kwota (zł)

Słownie (zł)

Cena netto (zł)
Kwota podatku od towarów
i usług ……. % (VAT)
Cena brutto (zł)

6.
7.

Deklarujemy wykonanie zamówienia w terminie do: ……………………………………………………..
Oświadczamy, iż udzielamy:
• ................. gwarancji w pełnych miesiącach na perforację poszycia i szkielet nadwozia,
• ................. gwarancji w pełnych miesiącach na powłokę lakierniczą,
• ................. gwarancji w pełnych miesiącach na cały pojazd,
• z gwarancji wyłączone są: ............................................................................................................
8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymaganiami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i we wzorze umowy.
9. Oświadczamy, że objęty ofertą autobus posiada aktualne na dzień składania ofert: homologację,
certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiające jego rejestrację
w Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się właściwościami technicznoeksploatacyjnymi określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ zgodnie z przedstawionym opisem:

L.p.

Warunki/parametry

1.

Wymiary

2.

Wymagania

Wymagania Zamawiającego

Oferta Wykonawcy
Wykonawca wypełnia obowiązkowo

 Długość: max. 8,00 m; szerokość max: 2,5 m;
wysokość max: 3,2 m wraz z urządzeniem
klimatyzacyjnym,
 Dopuszczalna masa całkowita autobusu: max 6500
kg.
 Dostawca autobusu bądź producent nadwozia musi
posiadać na terenie Polski min. 5 stacji serwisowych,
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serwisowe

3.

Podwozie

4.

Hamulce

5.

Nadwozie

6.

Wentylacja

7.

Ogrzewanie

8.

Wyposażenie
przestrzeni
pasażerskiej

w tym 1 stację serwisową w odległości do 70 km od
siedziby Zamawiającego.
 Silnik wysokoprężny o mocy min. 125 kW, zasilany
olejem napędowym – silnik powinien posiadać złącze
diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika
z zewnętrznego urządzenia diagnostycznego,
 Skrzynia biegów automatyczna min. 7 stopniowa
 Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 litrów,
 Układ kierowniczy hydrauliczny wyposażony we
wspomaganie,
 Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w układ
zawieszenia pojazdu bazowego.
 Hamulec roboczy – tarcze hamulcowe na wszystkich
osiach z systemem ABS, ASR i ESP lub EBS,
 Hamulec postojowy – mechaniczny działający na tylną
oś.
 Nadwozie autobusu – Zamawiający nie dopuszcza
ingerencji w powłoki blacharsko-lakiernicze nadwozia.
Nadwozie autobusu musi być zabezpieczone
antykorozyjnie,
 Podłoga - wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna
i trudno brudząca się, kolor i wzór wykładziny do
uzgodnienia z Zamawiającym,
 Szyba przednia jednoczęściowa, klejona do nadwozia,
 Nadwozie – dwudrzwiowe plus drzwi tylne otwierane,
dwuskrzydłowe, jedne przednie drzwi usytuowane po
prawej stronie autobusu otwierane mechanicznie,
blokowane w czasie jazdy przed przypadkowym
otwarciem z miejsca pracy kierowcy, drugie drzwi
przednie (drzwi kierowcy) mechaniczne wyposażone
w zamek do ryglowania drzwi oraz elektrycznie
podnoszoną szybę,
 Szyba w drzwiach przednich (prawych) zapewniająca
właściwą widoczność w warunkach niskich temperatur
i dużej wilgotności powietrza,
 Wyjścia awaryjne – liczba wyjść awaryjnych zgodna
z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 Bagażnik umieszczony w tylnej części autobusu za
otwieranymi
drzwiami
dwuskrzydłowymi
wyposażonymi w zamek/zamki o pojemności min.
1600 litrów, urządzony w taki sposób, żeby
umieszczony w nim bagaż był zabezpieczony przed
wypadnięciem, zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem,
 Oświetlenie bagażnika wykonane w technologii LED.
 Automatyczny system klimatyzacji całego pojazdu
o mocy min. 9 kW,
 Klimatyzacja z indywidualnym rozprowadzeniem
nawiewu powietrza dla każdego pasażera,
 Klimatyzacja miejsca pracy kierowcy z kokpitu.
 Niezależny od pracy silnika agregat grzewczy,
sterowany programatorem z miejsca pracy kierowcy
o mocy min. 4,0 kW. Przy zastosowaniu ogrzewania
suchego
Zamawiający
wymaga
instalacji
rozprowadzającej równomiernie ciepłe powietrze
w przestrzeni pasażerskiej. Zamawiający wymaga
dodatkowo zastosowana ogrzewania wodnego
w przestrzeni pasażerskiej realizowanego przy
pomocy min. 2 grzejników konwektorowych,
 Nagrzewnica przedniej szyby i miejsca pracy kierowcy
sterowana osobno,
 Przewody układu grzewczego odporne na korozję (np.
miedź, mosiądz, aluminium) termoizolowane, złączki
i węże z gumy silikonowej.
 Co najmniej 22 miejsca pasażerskie siedzące plus
miejsce siedzące dla pilota plus kierowca,
 Wysokość przedziału pasażerskiego min. 190 cm.,
 Fotele uchylno-rozsuwane na podestach typu
turystycznego z pełną tapicerką siedziska i oparcia,
posiadające zagłówki, wyposażone w stolik i siatkę na
oparciu, składane podłokietniki od strony przejścia dla
pasażerów,
 Siedzenia
pasażerskie
wyposażone
w
pasy
bezpieczeństwa,
wysokość
siedzeń
zgodna
z homologacją na 100 km/h,
 Kolorystyka materiałów użytych do wykończenia
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9.

Wyposażenie
miejsca pracy
kierowcy

10.

Koła i opony

11.

Pozostałe
wyposażenie

przestrzeni pasażerskiej m. in.: foteli, podłogi, paneli,
tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym,
 Urządzenia do oświetlenia wnętrza (w szczególności
oświetlenie przestrzeni pasażerskiej) wykonane
w technologii LED,
 Oświetlenie półek na bagaż podręczny wykonane
w technologii LED,
 Szyby boczne podwójne, zespolone, przyciemniane
min. 70%
 Zestaw multimedialny 2 DIN (kamera cofania, DVD,
nawigacja, wzmacniacz z mikrofonem), z zestawem
głośników rozmieszczonych z przodu pojazdu i nad
miejscami siedzącymi dla pasażerów,
 System monitoringu pojazdu składający się z 4 kamer
w tym: 1 rejestrującej obraz przed pojazdem oraz
3 kamer rejestrujących obraz w przestrzeni
pasażerskiej,
 Monitor składany (chowany) w suficie przedniej części
przedziału pasażerskiego min. 17 calowy do obsługi
zestawu multimedialnego, zamontowany w przedniej
części przedziału pasażerskiego,
 Mikrofon dostępny dla kierowcy oraz pilota podpięty
pod instalację głośników zestawu multimedialnego,
 Demontowalna przednia tablica kierunkowa wykonana
w technologii LED z możliwością programowania
kierunku jazdy,
 Koło kierownicy z możliwością regulacji położenia,
 Półki na bagaż podręczny nad fotelami pasażerskimi.
 Fotel kierowcy z pełną regulacją z trzypunktowym
pasem bezpieczeństwa,
 Regulowane osłony przeciwsłoneczne,
 Lusterko
wewnętrzne
zapewniające
kierowcy
widoczność całej przestrzeni pasażerskiej autobusu,
 Ścianka za miejscem pracy kierowcy zabezpieczająca
przed pogorszeniem widoczności drogi w razie
włączenia oświetlenia wnętrza autobusu,
 Minimum 2 gniazda elektryczne zapalniczkowe 12V
i 2 gniazda USB na desce rozdzielczej w miejscu
pracy kierowcy,
 Instalacja o mocy min. 1500 W, w tym: min. 2 gniazda
230 V w przedniej części autobusu (możliwie blisko
miejsca pracy kierowcy i miejsca pilota) oraz
1 gniazdo w komorze bagażnika,
 Blokada alkoholowa zapłonu mierząca stężenie
alkoholu w wydychanym powietrzu przez kierowcę
i
uniemożliwiająca
uruchomienie
pojazdu
w przypadku, gdy poziom stężenia alkoholu
w
wydychanym
powietrzu
jest
wyższy od
zdefiniowanego limitu.
 Opony bezdętkowe ze wzmocnionym pasem bocznym
i wskaźnikami zużycia bocznego. Opony fabrycznie
nowe homologowane wg Regulaminu nr 54 EKG ONZ.
Opony na dzień dostawy autobusu nie starsze niż
6 miesięcy. Na kołach wewnętrznych przedłużane
wentyle, wszystkie koła wyważone. Koło zapasowe
w takim samym rozmiarze jak wszystkie koła
w autobusie – Zamawiający nie dopuści rozwiązania,
w którym koło zapasowe będzie wymagało montażu
w przestrzeni bagażnika autobusu.
 Autobus wyposażony w tachograf cyfrowy zgodny
z obowiązującymi przepisami na dzień rejestracji
autobusu,
 Dwa komplety kluczyków do autobusu,
 Wycieraczki o min. 3 prędkościach pracy,
 Wyposażenie przestrzeni pasażerskiej w gniazda USB
(indywidualnie nad każdym fotelem pasażerskim)
umożliwiające ładowanie urządzeń takich jak: telefon,
smartfon, tablet itp.,
 Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego,
 Lusterka zewnętrzne zgodne z obowiązującymi
przepisami, podgrzewane i sterowane elektrycznie,
 2 trójkąty ostrzegawcze,
 Apteczka autobusowa doraźnej pomocy,
 Zaczepy holownicze przednie i tylne,
 Hak do ciągnięcia przyczepki z wyprowadzoną
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instalacją elektryczną,
 Przynajmniej 1 schowek zamykany na zamek
patentowy wewnątrz pojazdu w okolicy miejsca pracy
kierowcy,
 2 gaśnice z atestem, min. 3 kg każda, z których jedna
musi być zamontowana możliwie blisko miejsca pracy
kierowcy, a druga wewnątrz przestrzeni pasażerskiej
w miejscu łatwo dostępnym w razie konieczności jej
użycia,
 Skrzynka narzędziowa z kompletem kluczy, kluczem
do kół i podnośnikiem umożliwiającym podniesienie
autobusu, np. w celu wymiany koła,
 Młotki do zbijania szyb bezpieczeństwa,
 1 kamizelka odblaskowa,
 Światła do jazdy dziennej – zalecane w technologii
LED,
 Tabliczka znamionowa wskazującą dopuszczalną
liczbę miejsc siedzących,
 Kamera cofania z wyświetlaczem,
 Inne
wyposażenie
obowiązkowe
wymagane
przepisami
dotyczącymi
ruchu
drogowego
i wyposażenia autobusów,
 Tabliczka informacyjna „Uwaga Dzieci” – zalecana
rozkładana (zamykana),
 Poszycia zewnętrzne – szczegóły dotyczące
kolorystyki zewnętrznej i wzoru malowania zostaną
ustalone z Zamawiającym podczas zawierania umowy
na dostawę autobusu. Powłoki zewnętrzne zostaną
wykonane lakierami poliuretanowymi lub akrylowymi
o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu
pojazdu na myjniach wieloszczotkowych,
 Kolorystyka wewnętrzna podłogi, poręczy, poszyć
bocznych i dachu, tkaniny siedzeń pasażerskich
w dobranej tonacji, skomponowane kolorystycznie
w sposób gwarantujący wysoką estetykę (do
uzgodnienia z Zamawiającym).
 Na perforację poszyć zewnętrznych oraz szkieletu
podwozia i nadwozia min. 24 miesiące bez limitu
kilometrów licząc od daty przekazania pojazdu,
 Całopojazdowa min. 24 miesiące bez limitu
kilometrów, licząc od daty przekazania pojazdu,
 Na zabudowę min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
licząc od daty przekazania pojazdu,
 Na powłoki lakiernicze min. 24 miesiące bez limitu
przebiegu licząc od daty przekazania pojazdu,
 Gwarancja na opony zgodna z gwarancją producenta
opon (minimalny przebieg 100 000 km),
 Wyposażenie Zamawiającego w instrukcję obsługi
i napraw w języku polskim w ilości 1 kpl/autobus,
 Komplet dokumentów wymaganych do rejestracji
autobusu, w tym świadectwo homologacji,
 Autobus wyposażony we wzmocnienia karoserii
zgodne z Regulaminem R66.02.,
 Dostawca zapewni nieodpłatne szkolenie co najmniej
2 kierowców na dostarczany autobus w zakresie
prawidłowej eksploatacji i użytkowania pojazdu.

12.

Gwarancja

13.

Warunki dodatkowe

10.

Oświadczamy, że oferowane autobusy posiadają właściwości techniczno-eksploatacyjne podlegające
ocenie przedstawione w poniższej tabeli:

Lp.

Nazwa kryterium (cecha)

1.

Odległość
stacji
serwisowej
producenta
autobusu od siedziby
Zamawiającego

„X” lub
wielkość

Opis kryterium cechy
Poniżej 70 km od siedziby Zamawiającego

Powyżej 70 km od siedziby Zamawiającego

20

Nr sprawy: ZP/TR/12/2019

Wysokość
przestrzeni
pasażerskiej autobusu

Powyżej 200 cm

2.
Poniżej 200 cm

3.

Minimalny zalecany okres
międzyobsługowy
autobusu w czasie i po
upływie okresu gwarancji
Pojemność
jednostki
napędowej (silnika)

4.

11.
12.

40 000 km i więcej
Do 39 000 km
3

2001 cm i więcej
Do 2000 cm

3

Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę zawarte na stronach od …. do …..
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.
Oferta została złożona na ….. stronach, podpisanych i ponumerowanych od nr … do nr ….. .

……………………………………
Miejscowość i data

……………………………………..
Imię i nazwisko oraz podpis(y) uprawnionego
przedstawiciela(i) Wykonawcy
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Załącznik nr 3
Do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

WZÓR UMOWY
na dostawę autobusu turystycznego klasy mini dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie –
Koźlu sp. z o.o. zawartej w dniu ………….. w Kędzierzynie - Koźlu

pomiędzy stronami:
1. Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Kędzierzynie – Koźlu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Kozielskiej 2, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, zarejestrowanym
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395147
posiadającym NIP o nr: 749-208-69-32
REGON o nr: 161411646
kapitał zakładowy w kwocie 8 893 000,00 zł w całości wpłacony
Nr rachunku bankowego: Bank PKO oddział Kędzierzyn – Koźle
nr 73 1020 3668 0000 5702 0337 2943

reprezentowanym przez:

Joannę Koziarską-Kiziak – Prezes Zarządu
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a:
2. ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w: ………………………………………………………………….................................
przy ul. ……………………………………………………………………………………………….
zarejestrowanym w: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….................................
posiadającym NIP o nr ……………………………………………………………………………
REGON o nr …...……………………………………………………………………………………
kapitał zakładowy w kwocie ………………………., kapitał wpłacony …………………………
Nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………................................

reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego oferta została wybrana przez Zamawiającego po
przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego”,
w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o treści
następującej:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.

2.
3.

Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego
wyprodukowanego
w
2019
roku
autobusu
turystycznego
klasy
mini
marki
……………………………………………………………… zgodnie z zestawieniem wymaganych
parametrów technicznych i warunków gwarancji, opisanych szczegółowo w ofercie Wykonawcy, która
wraz ze Specyfikacją stanowi załącznik do niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że dostarczony autobus jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych
i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy osobiście lub/i przy pomocy podwykonawców.
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4.
5.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców:
1) podwykonawca .............................................................. wykona przedmiot zamówienia w części
........................................................
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców dotyczące realizacji
przedmiotu umowy.
§2
CENA UMOWY

1.
2.
3.
4.

Cena brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi ………………….. zł (słownie:
…………………………….).
Cena o której mowa w ust. 1 jest ostateczna i nie podlega żadnym zmianom.
Wszystkie koszty związane z cłem, opłatami, dostawą autobusu do Zamawiającego, podatkami
obowiązującymi na terenie Polski oraz wszelkimi innymi wydatkami związanymi z przedmiotem umowy
ponosi Wykonawca.
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany przez
władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany
w trakcie wykonania Umowy wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, wartość
niezapłaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposób, że obejmuje ono
podatek od towarów i usług VAT w zmienionej wysokości. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.
§3
WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

2.
3.
4.

Zamawiający zobowiązuje się uregulować płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy przelewem na
konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury. Podstawą
zapłaty jest prawidłowo wystawiona faktura z załączonym protokołem zdawczo-odbiorczym,
potwierdzającym zgodność stanu faktycznego z warunkami określonymi w SIWZ.
Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Z tytułu nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela (np. cesja wierzytelności i/lub
należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić
wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.
§4
DOSTAWA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w terminie do dnia …………….. 2019 roku.
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o przewidywanym terminie dostawy z 3-dniowym
wyprzedzeniem wskazującym dzień odbioru autobusu.
Przez dostawę autobusu rozumie się wydanie autobusu Zamawiającemu w sposób określony w SIWZ
(doręczonej Wykonawcy przed zawarciem Umowy a stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy)
wraz z dokumentacją.
Wydanie
autobusu
nastąpi
w
siedzibie
Wykonawcy
w
miejscowości:
……………………………………………………………………………………………….
Wydanie autobusu poprzedzone będzie badaniem technicznym przeprowadzonym u Wykonawcy
w obecności przedstawicieli Zamawiającego i sporządzeniem protokołu odbioru podpisanego przez
obie strony.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonych przez
Wykonawcę, w celu zbadania zgodności z wymaganymi parametrami technicznymi określonymi
w SIWZ (wg. załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia autobus
turystyczny klasy mini) oraz w złożonej ofercie. W protokole odbioru zostaną także wymienione numery
fabryczne autobusu: numer VIN i numer silnika.
Autobus, który nie spełni warunków odbioru w zakresie jakości i/lub zgodności z parametrami,
o których mowa w ust. 6, zostanie wymieniony na nowy wolny od wad i /lub zgodny z parametrami,
w terminie 7 dni roboczych od pierwotnej daty odbioru. Koszt wymiany pokrywa Wykonawca.
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8. Jeżeli w trakcie ponownego odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady lub braki co do

9.

przedmiotu umowy, Zamawiający może zachowując uprawnienia do kar umownych
i przewyższającego je odszkodowania:
8.1 odmówić odbioru przedmiotu zamówienia do czasu ich usunięcia, wyznaczając Wykonawcy termin
na takie działanie, przy czym wyznaczenie dodatkowego terminu nie będzie jednoznaczne ze
zmianą umownego terminu wykonania umowy,
8.2 odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania, jeżeli stwierdzone wady
lub braki będą uniemożliwiały realizację celów jakim służyć ma przedmiot zamówienia.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy:
1) instrukcję obsługi w języku polskim;
2) karty gwarancyjne;
3) 2 komplety kluczyków;
4) wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami ruchu drogowego;
5) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski;
6) niezbędną dokumentację techniczną w tym min. książkę pojazdu i świadectwo homologacji
samochodu.
§5
GWARANCJA

1.

Wykonawca udziela następującej gwarancji na przedmiot umowy:
- mechanicznej ................................ miesięcy,
- lakierniczej .................................... miesięcy ,
- perforacyjnej .................................. miesięcy,
która biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 5
Umowy.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one
spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi.
3. Podczas trwania gwarancji Wykonawca umożliwi normalną, zgodną z warunkami technicznymi pracę
dostarczonego autobusu, naprawiając go w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia pojazdu
do autoryzowanego serwisu. Termin podlega wydłużeniu jeśli dostępność części jest w danej chwili
ograniczona z winy importera.
4. W przypadku nieudostępnienia przez Wykonawcę pojazdu zastępczego, w sytuacji o której mowa
w ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do zorganizowania transportu zastępczego we własnym
zakresie, przy czym jego kosztami zostanie obciążony Wykonawca.
5. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast
wadliwego autobusu, autobus wolny od wad lub dokonał istotnej naprawy autobusu, termin gwarancji,
o którym mowa w ust. 1 biegnie na nowo od chwili dostarczenia autobusu wolnego od wad lub
zwrócenia autobusu naprawionego. Jeżeli Wykonawca w wykonaniu obowiązków z gwarancji wymienił
w autobusie część, zdanie powyższe stosuje się odpowiednio do tej części.
6. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić o przeprowadzenie
ekspertyzy przez rzeczoznawcę.
7. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem
ekspertyzy ponosi Wykonawca.
8. Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie gwarancyjnym, Wykonawca wykona bezpłatnie.
9. Serwis gwarancyjny, zlokalizowany na terenie województwa ………………………….. świadczy:
....................................................................................
10. W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji, a warunkami gwarancji
określonymi w dokumencie gwarancyjnym, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszej umowie.
11. Z gwarancji mogą być wyłączone materiały eksploatacyjne m.in.: bezpieczniki, żarówki, paski klinowe,
klocki hamulcowe, diody świetlne, normalnie zużywające się tarcze hamulcowe, amortyzatory (poza
wadami fabrycznymi), pióra wycieraczek.
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§6
KARY UMOWNE
1.
2.
3.
4.
5.

W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z dostarczeniem przedmiotu umowy poza terminy
określone w § 4 ust. 1 lub/i § 4 ust. 7 niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej
za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 300,00 zł za pojazd.
W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto Umowy, określonej
w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny brutto Umowy, określonej
w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
W przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto umowy, określonej w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo
żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną
w formie aneksu.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej Umowie.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy (art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

Akceptuję bez zastrzeżeń i uwag
Miejsce i data …………………………………………………………………..
Imię i nazwisko …………………………………………………………………
Podpis …………………………………………………………………………..
/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zgodnie z aktem rejestrowym lub Pełnomocnik/
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Załącznik nr 4
Do Specyfikacji Warunków
Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
nowego autobusu turystycznego klasy mini

dostawę

fabrycznie

ja (imię i nazwisko) .....................................................................................................................
reprezentując Wykonawcę ..............................................................................................
jako
- upoważniony na piśmie ...........................................................................................................
- wpisany w rejestrze ..................................................................................................................
- wpisany do ewidencji działalności gospodarczej .....................................................................
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam/-y, że spełniamy warunki
dotyczące:

1) posiadania kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

Miejscowość ............................................., data ..............................

........................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy
lub osoby upoważnionej)
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ZP/TR/12/2019

Załącznik nr 5
Do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

……………………………………….
( Pieczęć firmowa Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy(Oświadczam), że uważamy(uważam) się za związanych(związanego)
ofertą przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy

....................................................................................
(podpis, pieczęć)

....................................................................................
(data, miejscowość)
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ZP/TR/12/2019

Załącznik nr 6
Do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

……………………………………………..
Pieczęć Wykonawcy

Wykaz dostaw autobusów turystycznych klasy mini w okresie ostatnich trzech lat
Lp

Nazwa oraz adres odbiorcy

Wartość dostawy

Rok realizacji

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Należy dołączyć referencje (listy polecające) od odbiorców, dla których były realizowane dostawy.
W załączeniu ……. szt. referencji.

………………………………………………………
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZP/TR/12/2019

Załącznik nr 7
Do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

Dotyczy zamówienia na:

„Dostawa autobusu turystycznego klasy mini dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.”
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W ZAKRESIE OKREŚLONYM w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę autobusu turystycznego klasy
mini dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.” my niżej podpisani działając
w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Nazwa (firma) dokładny adres podmiotu

oświadczamy, że wobec ww. podmiotu nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne,

............................, dn. ....................

………………………………………………….
Podpis upoważnionego przedstawiciela
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Załącznik nr 8
Do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa autobusu turystycznego klasy mini dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o.

Potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Zamawiającego dot. przetwarzania danych
osobowych w niniejszym postępowaniu, zawartą w rozdziale XX SIWZ.

……………………………………………………….
(podpis osoby wskazanej w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej pełnomocnictwo złożenia oferty)

Miejscowość………...................……. dnia …………....…
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