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ZAMAWIAJ ĄCY: Miejski Zakład Komunikacyjny w K ędzierzynie – Ko źlu Spółka 
z ograniczon ą odpowiedzialno ścią, ul. Kozielska 2, 47-224 K ędzierzyn – Ko źle 

NIP 749-208-69-32   REGON 161411646   KRS 0000395147 
tel. 77 4835252   fax. 77 4833591   e-mail mzkspzoo @mzkk-kozle.com.pl  

 
 
 
 

PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 

w przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawi e przepisów Kodeksu 
cywilnego i Regulaminu Udzielania Zamówie ń Sektorowych przez Miejski 

Zakład Komunikacyjny w K ędzierzynie – Ko źlu Sp. z o.o. (dost ępny na stronie: 
www.mzkk-kozle.com.pl/bip)  

 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ)  
 
 
 

Przedmiot zamówienia:  
 

Dostawa na potrzeby komunikacji miejskiej 2 sztuk 
fabrycznie nowych autobusów małej pojemno ści  

(Zmodyfikowana) 
 
 
 

Miejsce realizacji: 
 

Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. ul. Kozielska 2 
 
 
 
 

Zatwierdził: 
 
 
 

Kędzierzyn – Koźle Czerwiec 2012 
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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 siedzibie 
Zamawiającego tj. na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zamawiającego. 
Niespełnienie wymaga ń określonych niniejsz ą Specyfikacj ą spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy z post ępowania lub odrzucenie oferty zgodnie z Regulaminem  Udzielania 
Zamówie ń Sektorowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w K ędzierzynie – Ko źlu 
Sp. z o.o. 
 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaj ącego. 

 
1. Nazwa: Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. 
2. Adres: ul. Kozielska 2; 47-224 Kędzierzyn - Koźle 
3. Tel. 77 4835252  fax. 77 4833591 
4. Adres strony internetowej: www.mzkk-kozle.com.pl. 
5. Adres e-mail: mzkspzoo@mzkk-kozle.com.pl 
6. Nr konta bankowego: Bank PKO B.P. oddział Kędzierzyn – Koźle 

73 1020 3668 0000 5702 0337 2943 
 
II. Tryb udzielenia Zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Pzp. 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego  
i Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny  
w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o., zwanego dalej regulaminem (dostępnego na stronie: 
www.mzkk-kozle.com.pl/bip). 
 
III. Opis przedmiotu Zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby komunikacji miejskiej: 2 sztuk fabrycznie 
nowych autobusów małej pojemności, wyprodukowanych w 2012 roku, posiadających 
polskie świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ. (Kod wg WSZ 
CPV 34.12.11.00-2 autobusy transportu publicznego).  
Zamawiający informuje, Ŝe finansowanie przedmiotu zamówienia odbędzie się w formie 
leasingu finansowego, który będzie trwał 36 miesięcy po upływie których Zamawiający stanie 
się prawnym właścicielem przedmiotu zamówienia. Zamawiający w odrębnym postępowaniu 
wyłoni podmiot finansujący, który udzieli mu leasingu finansowego .    
Szczegółowy opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do 
SIWZ. 

 
IV. Termin wykonania Zamówienia 
 
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31 października 2012 r. 
2. Odbiór autobusów przez Zamawiającego nastąpi w dniu uzgodnionym z Wykonawcą na 

podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy, doręczonego Zamawiającemu, co 
najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed proponowanym terminem odbioru. 

3. Odbioru (przekazania) autobusów dokonają upowaŜnieni przedstawiciele 
Zamawiającego i Wykonawcy, którzy z czynności odbioru (przekazania) sporządzają 
protokół. 
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4. Doprowadzenia autobusów do siedziby Zamawiającego z miejsca odbioru na terenie 
Polski wskazanego przez Wykonawcę dokonuje Zamawiający własnymi siłami, na 
własny koszt i ryzyko. 

 
V.  Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 
 
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; 
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. O spełnieniu warunków wymienionych w ust. 1 decydować będzie kompletność, 
prawidłowość i aktualność przedłoŜonych dokumentów. Ocena spełnienia odbywać się 
będzie na zasadzie adnotacji „spełnia – nie spełnia” na podstawie złoŜonych 
dokumentów. 

 
VI. Wykaz o świadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu. 
 
1. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty: 
1.1 Oświadczenie do postępowania o zamówienie z wykorzystaniem wzoru – 

załącznik nr 3 do SIWZ. 
1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenie z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ. 

1.3 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4 – 8 Pzp, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

1.4 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 

1.5 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

1.6 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

2. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz posiada wiedzę i doświadczenie Wykonawca składa 
następujące dokumenty: 
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2.1 Oświadczenie do postępowania o zamówienie z wykorzystaniem wzoru – 
załącznik nr 3 do SIWZ. 

2.2 Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ. 

2.3 Wykaz wykonanych dostaw autobusów z silnikami spełniającymi normę czystości 
spalin min. EURO 5 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonywane 
naleŜycie, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 7 do SIWZ.  
(Zamawiający wymaga złoŜenia dokumentów potwierdzających naleŜyte 
wykonanie dostaw w łącznej ilości dla nie mniej niŜ 2 autobusów oferowanej 
marki). 

3. W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca składa 
następujące dokumenty: 
3.1 Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

4. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego, Wykonawca składa: 
4.1 Dokument dopuszczenia autobusów do ruchu na terenie Polski zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, którym jest aktualne polskie świadectwo 
homologacji oferowanych autobusów wraz z załącznikami; 

4.2 Rysunek (szkic) przedstawiający rozmieszczenie siedzeń oraz miejsce mocowania 
wózka inwalidzkiego; 

4.3 Rysunek ofertowy (lub zdjęcie) oferowanych autobusów; 
4.4 Projekt umowy serwisowej. 

 
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa wyŜej przedkłada dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe:    
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Pzp – wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert – albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,  
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu 
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie wydaje się takiego zaświadczenia. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
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kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem  
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.  
 
PowyŜsze dokumenty mog ą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii  
z tym, Ŝe kserokopie musz ą być opatrzone napisem „za zgodno ść  
z oryginałem” i dat ą oraz podpisane przez osob ę (osoby) uprawnion ą (uprawnione) do 
podpisania oferty wraz z imienn ą piecz ątką na kaŜdej ze stron dokumentu. 
W przypadku dostarczenia dokumentów sporz ądzonych w j ęzyku obcym - dokumenty 
te musz ą być składane wraz z tłumaczeniem na j ęzyk polski. Tłumaczenia musz ą być 
uwierzytelnione. 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami 
oraz przekazywania o świadcze ń lub dokumentów a tak Ŝe wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania si ę z Wykonawcami. 
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania naleŜy kierować na adres: 
Miejski Zakład Komunikacyjny w K ędzierzynie – Ko źlu Sp. z o.o. 
ul. Kozielska 2 
47-224 Kędzierzyn – Ko źle 
tel. 77 4835252 
fax. 77 4833591 
lub na adres e-mail:  mzkspzoo@mzkk-kozle.com.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 lub faksem, kaŜda ze stron ma 
obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania wiadomości. 

2. Osobą ze strony Zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się  
z Wykonawcami jest: Jarosław Trochim – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel.  
77 4835252 wew. 17, w godz. 7.30 – 14.30. 

3. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod 
warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

4. JeŜeli 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 moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

5. PrzedłuŜenie 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 jeŜeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na 
tej stronie. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed upływem 
terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację specyfikacji Zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, 
zamieszcza ją takŜe na tej stronie. 
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8. JeŜeli 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 przedłuŜa termin składania ofert  
i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeŜeli Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 

9. Nie udziela się Ŝadnych 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. 
 
VIII. Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia. 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby 
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym 
Pełnomocnikiem. 

4. Pełnomocnictwo naleŜy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 

5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 
mowa w ust. 1. 

6. JeŜeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający 
moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

 
IX. Wymagania dotycz ące wadium. 
 
1. Wadium wynosi 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i moŜe być wniesione  

w jednej lub kilku następujących formach:  
a) pieniądzu; 
b) gwarancjach bankowych; 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego. Do oferty naleŜy 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 uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem 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 moŜe Ŝądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie ust. 3, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,  
o którym mowa w § 14 regulaminu, nie złoŜył dokumentów  lub oświadczeń,  
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o których mowa w § 13 regulaminu, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika 
to z przyczyn nieleŜących po jego stronie. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił popisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych  

w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po 

stronie Wykonawcy; 
Wykonawca, którego oferta nie b ędzie zabezpieczona wymagan ą kwot ą wadium 
zostanie wykluczony z post ępowania.  
 
X. Termin zwi ązania ofert ą. 
 
Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 
 
XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
Oferta powinna spełnia ć zasady okre ślone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia tj.: 
 
1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. 
2. Ofertę naleŜy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.  
3. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, Ŝe 
jeŜeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iŜ do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upowaŜnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 
podpisane przez wszystkie te osoby. 

5. UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŜeli upowaŜnienie 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 naleŜy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaŜnione. 

6. Oferta powinna zawierać: 
  Imię, nazwisko, firmę i dokładny adres Wykonawcy oraz datę sporządzenia. 

Wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z przedstawionym 
w SIWZ wykazem. 

7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego 
w niniejszej SIWZ załącznikami. 

8. Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach. 
9. JeŜeli zabraknie miejsca w dołączonym do SIWZ załączniku, naleŜy dołączyć dodatkowe 

strony. 
10. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 

parafowane przez osobę (lub osoby, jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy 
upowaŜnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie  
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 
do oferty pełnomocnictwa 

11. JeŜeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, naleŜy wpisać „nie 
dotyczy”. 
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12. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś naleŜy omówić  
w uwadze zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upowaŜnionej. 
Poprawki cyfr i liczb naleŜy pisać słownie. 

13. Ofertę naleŜy umieścić w kopercie, zamkniętej (opieczętowanej) w taki sposób, aby nie 
budziło to Ŝadnych wątpliwości, co do moŜliwości jej wcześniejszego otwarcia lub 
ujawnienia treści oferty przez osoby nieupowaŜnione. 

14. Na kopercie naleŜy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, tzn.: 
 

Miejski Zakład Komunikacyjny w K ędzierzynie – Ko źlu Sp. z o.o. 
ul. Kozielska 2 

47-224 Kędzierzyn – Ko źle 
 oraz napis: 

OFERTA – „DOSTAWA NA POTRZEBY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 2 SZTUK 
FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MAŁEJ POJEMNOŚCI” - Nr sprawy 
ZP/4/2012 – nie otwierać przed 02.07.2012 r. przed godz. 10.30. 

15. JeŜeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złoŜona, to składa 
oświadczenie o wycofaniu oferty sporządzone wg powyŜszych zasad, umieszczone  
w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: 
WYCOFANIE OFERTY – „DOSTAWA NA POTRZEBY KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ 2 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MAŁEJ 
POJEMNOŚCI” - Nr sprawy ZP/4/2012. 

16. JeŜeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została złoŜona 
wcześniej, to składa nową (poprawioną) ofertę sporządzoną wg powyŜszych zasad  
i umieszczoną w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem:  
ZMIANA OFERTY – „DOSTAWA NA POTRZEBY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 2 
SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MAŁEJ POJEMNOŚCI” -  
Nr sprawy ZP/4/2012. 

17. Zaleca się zachować kopie złoŜonych w ofercie dokumentów. 
18. Nie dopuszcza się moŜliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert . 

 
1. Miejsce składania ofert: 

Miejski Zakład Komunikacyjny w K ędzierzynie – Ko źlu Sp. z o.o.  
ul. Kozielska 2, pokój nr 7 (sekretariat) w godz. 7 .30 – 14.30 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 02.07.2012 r. o godz. 10.00. Dla ofert nadesłanych 
pocztą jako termin wpłynięcia oferty przyjmuje się datę i godzinę otrzymania przesyłki, to 
jest jej wpływu do sekretariatu Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty 
przesłanej przez Wykonawców drogą pocztową. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego,  
w świetlicy zakładowej. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy oraz adresy Wykonawców a takŜe 
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 moŜe zastrzec w ofercie, iŜ Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
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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 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 z póź. zm.). 

10. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.  
 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
Oferowaną cenę w postaci jednostkowej ceny ryczałtowej pomnoŜonej przez ilość sztuk, 
naleŜy 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 miejski małej pojemności, jego zakres, koszty przeszkolenia 
kierowców i pracowników stacji obsługi, koszty doposaŜenia Zamawiającego w narzędzia  
i urządzenia specjalistyczne do obsługi i napraw oraz koszty związane z obowiązującymi 
przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa , w tym koszty naleŜnego podatku od 
towarów i usług VAT, a takŜe koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów. Wykonawca 
pokryje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
Ceny jednostkowe oferty są kwotami zryczałtowanymi (bez względu na sposób jej 
obliczenia), zawierają wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia 
(m.in. koszty materiałów, wykonanie, koszty przeszkolenia kierowców  
i pracowników stacji obsługi, koszty doposaŜenia Zamawiającego w narzędzia  
i urządzenia specjalistyczne do obsług i napraw, koszty naleŜnego podatku od towarów  
i usług VAT itp.). Cena oferty przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała 
zmianom ani korektom chyba, Ŝe potrzeba zmiany lub korekty wynikała będzie ze zmiany 
przepisów prawa. 
JeŜeli zostanie złoŜona 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. 
 
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów ora z oceny ofert.   
 
1. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę wyłącznie kryteria zawarte w SIWZ,  

a sposób ich spełnienia stanowić będzie podstawę do oceny punktowej poszczególnych 
ofert. 

2. Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował stanowiącymi podstawę oceny 
kryteriami przedstawionymi niŜej: 

 
  L.p. 

        OPIS KRYTERIUM Maksymalna 
 Ilość punktów  WAGA 

1 Cena całkowita oferty brutto 100 70% 

2 Ocena techniczno-eksploatacyjna autobusów 100 25% 
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3 Warunki gwarancji 100 5% 

 
W trakcie oceny ofert przyznawane będą punkty w kaŜdym kryterium. Oferta moŜe uzyskać 
do 100 pkt. w kaŜdym 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 - 70% 
   - ilość pkt. max. - 100 pkt. 

Sposób obliczenia punktacji – najniŜsza Cwz uzyska 100 pkt. pozostałe oferty wraz 
ze wzrostem Cwz uzyskają liczbę punktów, zgodnie z poniŜszym wzorem: 

 
                      Cwz = Cwz najni Ŝsza x 100/Cwz danego Oferenta 

 
Cenę - Całkowitą wartość zamówienia naleŜy podać w sposób określony  
w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ).  

 
3.2 Ocena techniczno - eksploatacyjna dostarczanych autobusów [Pt] 

- waga kryterium                -   25% 
- ilość punktów max.  -  100 pkt. 

 

Lp.  Nazwa kryterium 
Liczba 

punktów Metodologia oceny 

Szkielet stali odpornej na korozj ę – 
nierdzewnej wg PN-EN-10088. 
Zamawiaj ący dopuszcza wykonanie cz ęści 
szkieletu nadwozia ze stali o podwy Ŝszonej 
odporno ści korozyjnej elementów 
naraŜonych na bezpo średnie działanie 
czynników zewn ętrznych jak powietrze, 
woda, sól itp. zabezpieczonej dodatkowo 
materiałami nie koroduj ącymi, o ile 
Wykonawca zapewni 12-letni okres 
gwarancji na cało ść szkieletu.  

-     25 pkt 
 
 
 

1. 

Wykonanie szkieletu 
podwozia (ramy) i 
nadwozia  

Max 25 pkt 

Inne  -      0 pkt 

Poszycie ze stali odpornej na korozj ę w/g 
PN-EN-10088, aluminium lub z tworzyw 
sztucznych i ich kompozytów 

-      15 pkt 
 
 
 

2. 

Poszycie zewn ętrzne -  
Wykonanie nadwozia 

Max  15 pkt 

Inne: 

Uwaga: Oferent doł ączy do oferty wykaz 
materiałów u Ŝytych do budowy nadwozia i 
podwozia.   

-      0 pkt 

30 000 km i wi ęcej - 20 pkt 
 

3. 

Minimalny zalecany okres 
międzyobsługowy 
autobusu w czasie po 
upływie okresu gwarancji:  

Max 20 pkt 

do 30 000 km                                           -      0 pkt  

 



Nr sprawy ZP/4/2012 
 

11 
 

Silnik stoj ący, usytuowany wzdłu Ŝnie do osi 

pojazdu 

- 40 pkt 
 
 

4. 

Rodzaj jednostki 
napędowej (silnika) 
 
 
 

Max 40 pkt. 

Inny    0 pkt 

 
3.3 Warunki gwarancji [Wg]               - waga  kryterium       -   5 % 

        - ilość  punktów max. - 100 pkt. 
 

Lp.  Nazwa kryterium  
Liczba 

punktów Metodologia oceny  

1. 
 

Okres gwarancji na cały 
pojazd bez limitu 
kilometrów: 

Max. 40 pkt 24 miesi ące i wi ęcej 
od 13 do 23 miesi ęcy 
do 12 miesi ęcy 
 

         40 pkt  
         20 pkt  
           0 pkt  
 

2. 
Gwarancja na powłok ę 
lakiernicz ą 

Max. 20 pkt 36 miesi ęcy i wi ęcej 
od 24 do 35 miesi ęcy 
do 24 miesi ęcy 

         20 pkt  
         10 pkt  
           0 pkt  

3. 

Gwarancja na perforacj ę 
nadwozia* 
 
* naleŜy podać pełne lata 

Max. 40 pkt. 60 miesi ęcy i wi ęcej 
od 36 do 59 miesi ęcy 
do 35 miesi ęcy 

         40 pkt  
         20 pkt  
           0 pkt  

 
 

Ostateczną ilość punktów dla kaŜdej z ofert [X] uzyskuje się poprzez wymnoŜenie 
punktów za poszczególne kryteria przez wagi tych kryteriów  
i zsumowanie w ten sposób uzyskanych wartości. Czynności te przedstawia poniŜszy 
wzór: 
 

                               X = Cwz x 0,70 + Pt x 0,25 + Wg x 0,05  
 

Cwz, Pt, Wg, - oznacza ilość punktów przyznanych dla poszczególnych ofert za kaŜde 
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 niŜszą ceną. 
 

4. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów 
procentowych obliczonych wg powyŜszego współczynnika wag. 

5. W przypadku równowagi punktowej kilku ofert, które uzyskają największą ilość punktów, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty do złoŜenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ 
zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

 
XV. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, zawarł umowę kupna-sprzedaŜy z podmiotem finansującym, przy udziale 
Zamawiającego, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
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w złoŜonej ofercie i zgodnej z warunkami zawartymi w załączonym do specyfikacji wzorze 
umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści 
zawieranej umowy, w sprawie zamówienia. 
 
Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wzorze umowy – załącznik nr 4 niniejszej SIWZ. 
 
XVII. Informacje i postanowienia dodatkowe. 
 
1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, 

oraz uiści opłatę w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za 1 egzemplarz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie papierowej. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Regulaminu Udzielania Zamówień 
Sektorowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o.. 

 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących Wykonawcy w 
toku post ępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych 
przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o., przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale IV tego Regulaminu. 
 
XIX. Wykaz zał ączników. 
 
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia – Autobus miejski 

małej pojemności. 
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełniania warunków 

uczestnictwa w postępowaniu przetargowym. 
Załącznik nr 4 - Wzór umowy. 
Załącznik nr 5 - Oświadczenie,  Ŝe  Wykonawca   uwaŜa   się  za  związanego  ofertą 

przez 30 dni od ostatecznego terminu do składania ofert. 
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną. 
Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych dostaw.  
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ZP/4/2012                                                                                                                            Załącznik nr 1 
Do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
AUTOBUS MIEJSKI MAŁEJ POJEMNO ŚCI 

 
LP WARUNKI/ 

PARAMETRY Wymagania Zamawiaj ącego 

1 Wymiary autobusu Długo ść: w przedziale 6,5 – 8,5 m; szeroko ść max: 2,55 m; wysoko ść max: 
3,10 m. 

2 Liczba miejsc 
pasaŜerskich 

Całkowita ilo ść minimum: 30 osób, w tym min. 12 miejsc pasa Ŝerskich 
siedz ących. 

3 Silnik 
a) min. 4 cylindrowy z zapłonem samoczynnym spełniaj ący wymagania 

normy czysto ści spalin min. EURO 5, 
b) moc silnika minimum 100 kW, 

4 Skrzynia biegów a) automatyczna cztero – pi ęciobiegowa ze zintegrowanym retarderem lub, 
b) manualna minimum pi ęciobiegowa.  

5 Układ chłodzenia 

a) przewody układu chłodzenia: odporne na korozj ę – mied ź, mosi ądz, stal 
nierdzewna lub tworzywa sztuczne, ł ączone ze sob ą złączami z gumy 
silikonowej, termoizolowane, 

b) zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odporn ego na korozj ę (jak  
w punkcie a). 

6 Ogrzewanie 

a) wodne, wykorzystuj ące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane za 
pomoc ą grzejników konwertorowych oraz przez nagrzewnice  
z wentylatorami, minimum dwie w przestrzeni pasa Ŝerskiej oraz jedn ą  
w kabinie kierowcy lub ogrzewanie wn ętrza, 

b) silniki wentylatorów nagrzewnic z regulowan ą prędko ścią obrotow ą, 
c) podł ączony do układu chłodzenia, niezale Ŝny od pracy silnika agregat 

grzewczy.  

7 Wentylacja 

a) naturalna przez uchylne lub przesuwne górne partie bocznych okien oraz 
min. jeden właz dachowy sterowany zdalnie z miejsca  pracy kierowcy,  

b) wymuszona przez wentylatory elektryczne min. 1. 

8 Układ hamulcowy 

a) Hamulec zasadniczy – pneumatyczny lub hydraulicz ny, posiadaj ący: 
1. niezale Ŝne dwa obwody dla kół przedniej i tylnej osi, 
2. automatyczn ą kompensacj ę luzu elementów ciernych (klocki, szcz ęki 

hamulcowe), 
3. okładziny cierne bezazbestowe, 
4. system ABS. 
b) Hamulec postojowy działaj ący na o ś napędow ą, uruchamiany d źwigni ą 

zlokalizowan ą na stanowisku pracy kierowcy. Informacja d źwiękowa  
o niezał ączeniu hamulca postojowego przy wł ączonym zapłonie. 

Uwaga! Dopuszcza si ę nast ępujące warianty rozwi ązania konstrukcji 
hamulców: O ś przód hamulce tarczowe, o ś tył hamulce b ębnowe, o ś przód  
i tył hamulce tarczowe. 

9 Układ kierowniczy Ze wspomaganiem hydraulicznym, wyposa Ŝony w przył ącze diagnostyczne. 

10 Zawieszenie 

Pneumatyczne na miechach gumowych (na jednej lub ob u osiach pojazdu)  

z moŜliwo ścią realizacji funkcji przykl ęku lub  zawieszenie mechaniczne. 

11 Układ pneumatyczny  

Zalecany jest układ pneumatyczny spełniaj ący poni Ŝsze wymagania: 
a) wyposa Ŝony w spr ęŜarkę o wydatku powietrza dostosowanym do pracy  

w warunkach ruchu miejskiego, 
b) przewody układu pneumatycznego wykonane z materi ałów w pełni 

odpornych na korozj ę, 
c) podgrzewany osuszacz powietrza oraz automatyczny  separator 

kondensatu 
d) szybkozł ącze umo Ŝliwiaj ące podł ączenie spr ęŜonego powietrza ze źródła 
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zewnętrznego, umieszczone z przodu autobusu, 
e) zestaw przył ączy diagnostycznych, umo Ŝliwiaj ący pełn ą ocen ę stanu 

technicznego układu pneumatycznego. 
Dopuszcza si ę układ pneumatyczny niespełniaj ący powy Ŝszych wymaga ń  
w przypadku zastosowania zawieszenia pneumatycznego  tylko na jednej osi 
pojazdu lub zawieszenia mechanicznego. 

11 Konstrukcja no śna 
autobusu 

Szkielet podwozia (kratownica, rama) i nadwozia int egralnie ze sob ą związane 
wykonane z materiałów odpornych na korozj ę lub zabezpieczone przeciw 
korozji w sposób zapewniaj ący co najmniej 12-to letni okres eksploatacji 
autobusu. (nie dopuszcza si ę stali konstrukcyjnej zwykłej jako ści). 

12 Poszycie zewn ętrzne  
Wykonane z blachy odpornej na korozj ę – nierdzewnej, ocynkowanej, PWS, 
aluminium lub materiałów kompozytowych i zabezpiecz one przeciw korozji  
w sposób gwarantuj ący co najmniej 12-to letni okres eksploatacji autob usu. 

13 Przedział pasa Ŝerski 

a) pełne przeszklenie przedziału pasa Ŝerskiego – szyby przeciwsłoneczne, 
b) ściany boczne i sufit – laminaty odporne na wilgo ć lub tworzywa sztuczne  
c) podłoga – płyta wodoodporna, pokryta wykładzin ą przeciwpo ślizgow ą, 

zgrzewan ą na łączeniach i wyko ńczona listwami ozdobnymi 
d) za stanowiskiem pracy kierowcy osłona z tworzywa sz tucznego, 

nieprzezroczysta, przy drzwiach wej ściowych ścianki osłonowe z szybami 
ze szkła bezpiecznego lub poliw ęglanów, umiejscowione: 
- za pierwszymi drzwiami, 
- przed drugimi drzwiami, 

e) obni Ŝona podłoga na całej długo ści autobusu bez stopni po średnich  
z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych  na wózkach 
inwalidzkich lub obni Ŝona cz ęść podłogi bez stopni po średnich  
w przednich lub tylnych drzwiach wej ściowych z przeznaczeniem do 
przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidz kich, 

f) miejsce przystosowane do mocowania i przewozu wózkó w inwalidzkich 
zaopatrzone w przycisk sygnalizuj ący kierowcy zamiar opuszczenia 
autobusu, 

g) odkładana r ęcznie platforma (rampa) najazdowa umo Ŝliwiaj ąca wjazd do 
autobusu wózkom inwalidzkim o no śności co najmniej 300 kg, 

h) siedzenia pasa Ŝerskie z pełn ą tapicerk ą siedziska i oparcia odporn ą na 
ścieranie, zabrudzenie i zniszczenie.  

14 Drzwi 

a) dwoje drzwi w tym min. 1 o szeroko ści efektywnej min. 1200 mm, 
wyposa Ŝonych w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku  
natrafienia na przeszkod ę, 

b) sterowanie drzwi: z miejsca pracy kierowcy, przycis ki sterowania 
pod świetlane z sygnalizacj ą przystanku „na Ŝądanie” i „otwarcia” oraz 
system niezale Ŝnego awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi z zewn ątrz  
i wewn ątrz, 

c) zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, 
d) wszystkie drzwi wyposa Ŝone w zamki umo Ŝliwiaj ące ich ryglowanie. 

15 Miejsce pracy 
kierowcy 

a) wydzielona kabina kierowcy „typu zamkni ętego”  lub „pół zamkni ętego” 
wyposa Ŝona w okienko lub pulpit umo Ŝliwiaj ący sprzeda Ŝ biletów przez 
kierowc ę na przystankach, 

b) lusterka zewn ętrzne podgrzewane, lusterko/a wewn ętrzne zapewniaj ące 
dostateczn ą widoczno ść przedziału pasa Ŝerskiego, 

c) osłony przeciwsłoneczne: dla lewej strony szyby czo łowej i lewej szyby 
bocznej kabiny kierowcy, 

d) zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty oraz  minimum jeden 
wieszak na ubranie kierowcy, umieszczony na wewn ętrznej stronie 
ścianki działowej kabiny kierowcy, 

e) fotel kierowcy z wielopoło Ŝeniow ą moŜliwo ścią regulacji siedziska  
i oparcia, zawieszony pneumatycznie lub na siłownik u pneumatycznym, 

f) koło kierownicy z regulacj ą poło Ŝenia, 
g) klimatyzowane miejsce pracy kierowcy. 

16 Instalacja 
elektryczna 

a) napięcie 12 lub 24 V, 
b) gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewn ętrznego źródła 
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prądu, 
c) przewód umo Ŝliwiaj ący podł ączenie zewn ętrznego źródła pr ądu do 

przył ącza rozruchu silnika, 
d) przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponume rowane). 

17 Koła i ogumienie 

a) obręcze stalowe, 
b) opony radialne, całostalowe, bezd ętkowe, 
c) wszystkie koła wywa Ŝone, 
d) koło zapasowe dla ka Ŝdego pojazdu. 

18 Elektroniczne tablice 
i kasowniki 

a) przednia (pełnowymiarowa), wy świetlaj ąca numer linii i kierunek jazdy, 
b) boczna wy świetlaj ąca numer linii i kierunek jazdy, 
c) tylna (kwadrat), wy świetlaj ąca numer linii, 
d) wewn ętrzna tablica informacyjna, daj ąca mo Ŝliwo ść wyświetlania daty, 

godziny, imienin, reklam i informacji zaprogramowan ych przez 
Zamawiaj ącego, 

e) kasowniki 2 sztuki na jeden autobus z wy świetlaczem czasu 
rzeczywistego, blokowane przez sterownik, zamontowa ne na por ęczach 
pionowych przy I i II drzwiach, 

f) sterownik – autokomputer z modułem drogi. 

19 Inne urz ądzenia i 
wyposa Ŝenie 

a) zamykany na klucz wlew zbiornika paliwa (korek lub klapka), 
b) zaczep holowniczy przedni i tylny, 
c) dwie ga śnice, trójk ąt ostrzegawczy, apteczka, klin podkładowy pod koła,  
d) urządzenie gło śnomówi ące z automatyczn ą zapowiedzi ą przystanków, 
e) wyposa Ŝony w tachograf cyfrowy, 
f) radiotelefon MOTOROLA, 
g) radioodbiornik, 
h) monitoring wn ętrza autobusu, składaj ący si ę co najmniej z 2 kamer 

wandaloodpornych, monitoruj ących całe wn ętrze autobusu, rejestratora 
cyfrowego umo Ŝliwiaj ącego zapis do 25 fps oraz monitora LCD min. 7 
calowego, zamontowanego w kabinie kierowcy. Zapis z arejestrowanego 
obrazu na jednym twardym dysku o pojemno ści zapewniaj ącej 
magazynowanie obrazu z okresu min. 30 dni pracy prz y załączeniu 
wszystkich kamer (dysk umieszczony w wyjmowanej kie szeni zamykanej 
na klucz). Dodatkowo nale Ŝy dostarczy ć 1 dysk zast ępczy wraz  
z kieszeni ą umo Ŝliwiaj ącą jego monta Ŝ w poje ździe, 

i) oprogramowanie umo Ŝliwiaj ące przenoszenie danych z rejestratora do 
systemu komputerowego, dynamiczne przegl ądanie obrazów ze 
wszystkich kamer jednocze śnie oraz ka Ŝdej z osobna , ekstrakcj ę danych 
z rejestratora, z uwzgl ędnieniem czasu i kamery, z której zarejestrowano 
obraz, wydruk zatrzymanego obrazu oraz zapis w jedn ym ze 
standardowych formatów (np. jpg, tif), przewijanie do przodu i do tyłu  
z róŜnymi pr ędko ściami, przekazanie zarejestrowanego materiału 
dowodowego wraz z niezb ędnym oprogramowaniem do przegl ądania 
zapisu lub plikiem uruchamiaj ącym odczyt, 

j) dokumentacje techniczn ą systemu w j ęzyku polskim zawieraj ącą: 
instrukcj ę obsługi rejestratora i kamer, kompletn ą dokumentacj ę 
elektryczn ą obejmuj ącą schematy ideowe instalacji, rysunki monta Ŝowe 
oraz rysunki rozmieszczenia poszczególnych elementó w systemu, 
instrukcj ę oprogramowania do konfiguracji rejestratora,  

k) reflektory do jazdy dziennej, 
l) kamera cofania. 

20 Powłoki i kolorystyka  

1. Poszyć zewnętrznych do uzgodnienia, powłoki zewn ętrzne wykonane 
lakierami poliuretanowymi lub akrylowymi, o podwy Ŝszonej odporno ści 
na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach wieloszczo tkowych. 
Szczegółowe wytyczne dotycz ące kolorystyki zostan ą dołączone przez 
Zamawiaj ącego podczas zawierania umowy na dostaw ę autobusów. 

2. Kolorystyka wewn ętrzna. Por ęcze pionowe i poziome w kolorze Ŝółtym 
lub podobnym, podłoga w kolorze szarym. Wymienione i pozostałe 
elementy wewn ętrzne: poszycia boczne, dachu, tkanina siedze ń  
w dobranej tonacji, skomponowane kolorystycznie w s posób 
gwarantuj ący wysok ą estetyk ę. 
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Warunki dodatkowe 
wymagane od 

wykonawcy w cenie 
dostawy autobusu 

a) nieodpłatne przeszkolenie co najmniej 4 pracowni ków Zamawiaj ącego  
w zakresie obsługi i napraw oferowanych dostarczany ch autobusów, 

b) udzielenie Zamawiaj ącemu autoryzacji w zakresie umo Ŝliwiaj ącym 
samodzielne wykonywanie przegl ądów i obsług, 

c) wyposa Ŝenie Zamawiaj ącego w kompletn ą dokumentacj ę techniczno-
eksploatacyjn ą,  schematy układów elektrycznych, instrukcje napra w  
i katalogi cz ęści zamiennych w j ęzyku polskim.  

22 Warunki gwarancji 

Minimalne wymagane przez Zmawiaj ącego warunki gwarancji s ą nast ępuj ące:  
1. Na perforacj ę spowodowan ą korozj ą poszy ć zewnętrznych oraz szkieletu 

nadwozia i podwozia – 5 lat. 
2. Na powłoki lakiernicze – 36 miesi ęcy. 
3. Na autobus – 24  miesi ące, (bez limitu przebiegu), licz ąc od daty 

przekazania autobusu. 
4. Z gwarancji wył ączone mog ą być materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, 

Ŝarówki, paski klinowe, klocki hamulcowe, okładziny szczęk (klocków) 
hamulcowych.  
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ZP/4/2012                                                                                                                            Załącznik nr 2 
Do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Wykonawca: 

1. Nazwa Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

2. Adres Wykonawcy:............................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

3. Numer telefonu:…………………………………………………………………………… 

4. Numer faxu:……………………………………………………………………………….. 

5. e-mail: ……………................................................................................................................ 
 
Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym na stronie internetowej  
i tablicy ogłoszeń Zamawiającego na: „Dostawę na potrzeby komunikacji miejskiej 2 sztuk 
fabrycznie nowych autobusów małej pojemności”, oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia poprzez dostawę dla podmiotu finansującego z przeznaczeniem dla Miejskiego 
Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. dwóch sztuk fabrycznie nowych 
autobusów małej pojemności, wyprodukowanych w 2012 r., marki: 
……………………………… typ: …………………, zgodnie z wymogami zawartymi  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Oferujemy następującą cenę za cały przedmiot zamówienia: 

Wyszczególnienie Kwota 

[zł]  

Słownie 

[zł]  

Wartość netto [zł]   

Kwota podatku od towarów i usług  
…… %(VAT) 

  

Wartość brutto [zł]   

 

6. Deklarujemy wykonanie zamówienia w terminie do: ………………………………………….  
7. Oświadczamy, iŜ 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,  
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• z gwarancji wyłączone są: ....................................................................... 
 
8. Oświadczamy, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się właściwościami 

techniczno-eksploatacyjnymi określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ zgodnie  
z przedstawionym opisem: 

 

LP WARUNKI/ 
PARAMETRY Wymagania Zamawiaj ącego Potwierdzenie spełnienia 

wymaga ń 

1 Wymiary autobusu Długo ść: w przedziale 6,5 – 8,5 m; szeroko ść 
max: 2,55 m; wysoko ść max: 3,10 m. 

 

2 Liczba miejsc 
pasaŜerskich 

Całkowita ilo ść minimum: 30 osób, w tym min. 
12 miejsc pasa Ŝerskich siedz ących. 

 

3 Silnik 

a) min. 4 cylindrowy z zapłonem 
samoczynnym spełniaj ący wymagania 
normy czysto ści spalin min. EURO 5, 

b) moc silnika minimum 100 kW, 

 

4 Skrzynia biegów 
a) automatyczna cztero – pi ęciobiegowa ze 

zintegrowanym retarderem lub, 
b) manualna minimum pi ęciobiegowa.  

 

5 Układ chłodzenia 

a) przewody układu chłodzenia: odporne na 
korozj ę – mied ź, mosi ądz, stal nierdzewna 
lub tworzywa sztuczne, ł ączone ze sob ą 
złączami z gumy silikonowej, 
termoizolowane, 

b) zbiornik wyrównawczy wykonany  
z materiału odpornego na korozj ę (jak  
w punkcie a). 

 

6 Ogrzewanie 

a) wodne, wykorzystuj ące ciepło z układu 
chłodzenia silnika, realizowane za pomoc ą 
grzejników konwertorowych oraz przez 
nagrzewnice z wentylatorami, minimum 
dwie w przestrzeni pasa Ŝerskiej oraz jedn ą 
w kabinie kierowcy lub ogrzewanie 
wnętrza, 

b) silniki wentylatorów nagrzewnic  
z regulowan ą prędko ścią obrotow ą, 

c) podł ączony do układu chłodzenia, 
niezale Ŝny od pracy silnika agregat 
grzewczy.  

 

7 Wentylacja 

a) naturalna przez uchylne lub przesuwne 
górne partie bocznych okien oraz min. 
jeden właz dachowy sterowany zdalnie  
z miejsca pracy kierowcy,  

b) wymuszona przez wentylatory elektryczne 
min. 1. 

 

8 Układ hamulcowy 

a) Hamulec zasadniczy – pneumatyczny lub 
hydrauliczny, posiadaj ący: 

1. niezale Ŝne dwa obwody dla kół przedniej  
i tylnej osi, 

2. automatyczn ą kompensacj ę luzu 
elementów ciernych (klocki, szcz ęki 
hamulcowe), 

3. okładziny cierne bezazbestowe, 
4. system ABS. 
b) Hamulec postojowy działaj ący na o ś 

napędow ą, uruchamiany d źwigni ą 
zlokalizowan ą na stanowisku pracy 
kierowcy. Informacja d źwiękowa  
o niezał ączeniu hamulca postojowego 
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przy wł ączonym zapłonie. 
Uwaga! Dopuszcza si ę nast ępujące warianty 
rozwi ązania konstrukcji hamulców: O ś przód 
hamulce tarczowe, o ś tył hamulce b ębnowe, 
oś przód i tył hamulce tarczowe. 

9 Układ kierowniczy Ze wspomaganiem hydraulicznym, 
wyposa Ŝony w przył ącze diagnostyczne. 

 

10 Zawieszenie 

Pneumatyczne na miechach gumowych (na 

jednej lub obu osiach pojazdu) z mo Ŝliwo ścią 

realizacji funkcji przykl ęku lub  zawieszenie 

mechaniczne. 

 

11 Układ pneumatyczny  

Zalecany jest układ pneumatyczny spełniaj ący 
poni Ŝsze wymagania: 
a) wyposa Ŝony w spr ęŜarkę o wydatku 

powietrza dostosowanym do pracy  
w warunkach ruchu miejskiego, 

b) przewody układu pneumatycznego 
wykonane z materiałów w pełni odpornych 
na korozj ę, 

c) podgrzewany osuszacz powietrza oraz 
automatyczny separator kondensatu 

d) szybkozł ącze umo Ŝliwiaj ące podł ączenie 
spręŜonego powietrza ze źródła 
zewnętrznego, umieszczone z przodu 
autobusu, 

e) zestaw przył ączy diagnostycznych, 
umo Ŝliwiaj ący pełn ą ocen ę stanu 
technicznego układu pneumatycznego. 

Dopuszcza si ę układ pneumatyczny 
niespełniaj ący powy Ŝszych wymaga ń  
w przypadku zastosowania zawieszenia 
pneumatycznego tylko na jednej osi pojazdu 
lub zawieszenia mechanicznego. 

 

11 Konstrukcja no śna 
autobusu 

Szkielet podwozia (kratownica, rama)  
i nadwozia integralnie ze sob ą związane 
wykonane z materiałów odpornych na korozj ę 
lub zabezpieczone przeciw korozji w sposób 
zapewniaj ący co najmniej 12-to letni okres 
eksploatacji autobusu. (nie dopuszcza si ę 
stali konstrukcyjnej zwykłej jako ści). 

 

12 Poszycie zewn ętrzne  

Wykonane z blachy odpornej na korozj ę – 
nierdzewnej, ocynkowanej, PWS, aluminium 
lub materiałów kompozytowych  
i zabezpieczone przeciw korozji w sposób 
gwarantuj ący co najmniej 12-to letni okres 
eksploatacji autobusu. 

 

13 Przedział pasa Ŝerski  

a) pełne przeszklenie przedziału 
pasaŜerskiego – szyby przeciwsłoneczne, 

b) ściany boczne i sufit – laminaty odporne 
na wilgo ć lub tworzywa sztuczne 

c) podłoga – płyta wodoodporna, pokryta 
wykładzin ą przeciwpo ślizgow ą, zgrzewan ą 
na łączeniach i wyko ńczona listwami 
ozdobnymi 

d) za stanowiskiem pracy kierowcy osłona  
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z tworzywa sztucznego, nieprzezroczysta, 
przy drzwiach wej ściowych ścianki 
osłonowe z szybami ze szkła 
bezpiecznego lub poliw ęglanów, 
umiejscowione: 
- za pierwszymi drzwiami, 
- przed drugimi drzwiami, 

e) obni Ŝona podłoga na całej długo ści 
autobusu bez stopni po średnich  
z przeznaczeniem do przewozu osób 
niepełnosprawnych na wózkach 
inwalidzkich lub obni Ŝona cz ęść podłogi 
bez stopni po średnich w przednich lub 
tylnych drzwiach wej ściowych  
z przeznaczeniem do przewozu osób 
niepełnosprawnych na wózkach 
inwalidzkich, 

f) miejsce przystosowane do mocowania  
i przewozu wózków inwalidzkich 
zaopatrzone w przycisk sygnalizuj ący 
kierowcy zamiar opuszczenia autobusu, 

g) odkładana r ęcznie platforma (rampa) 
najazdowa umo Ŝliwiaj ąca wjazd do 
autobusu wózkom inwalidzkim o no śności 
co najmniej 300 kg, 

h) siedzenia pasa Ŝerskie z pełn ą tapicerk ą 
siedziska i oparcia odporn ą na ścieranie, 
zabrudzenie i zniszczenie.  

14 Drzwi 

a) dwoje drzwi w tym min. 1 o szeroko ści 
efektywnej min. 1200 mm, wyposa Ŝonych 
w mechanizm powrotnego otwierania  
w przypadku natrafienia na przeszkod ę, 

b) sterowanie drzwi: z miejsca pracy 
kierowcy, przyciski sterowania 
pod świetlane z sygnalizacj ą przystanku 
„na Ŝądanie” i „otwarcia” oraz system 
niezale Ŝnego awaryjnego otwarcia 
wszystkich drzwi z zewn ątrz i wewn ątrz, 

c) zamykanie drzwi sygnalizowane 
akustycznie i świetlnie, 

d) wszystkie drzwi wyposa Ŝone w zamki 
umo Ŝliwiaj ące ich ryglowanie. 

 

15 Miejsce pracy 
kierowcy 

a) wydzielona kabina kierowcy „typu 
zamkni ętego”  lub „pół zamkni ętego” 
wyposa Ŝona w okienko lub pulpit 
umo Ŝliwiaj ący sprzeda Ŝ biletów przez 
kierowc ę na przystankach, 

b) lusterka zewn ętrzne podgrzewane, 
lusterko/a wewn ętrzne zapewniaj ące 
dostateczn ą widoczno ść przedziału 
pasaŜerskiego, 

c) osłony przeciwsłoneczne: dla lewej strony 
szyby czołowej i lewej szyby bocznej 
kabiny kierowcy, 

d) zamykany na klucz schowek na drobne 
przedmioty oraz minimum jeden wieszak 
na ubranie kierowcy, umieszczony na 
wewn ętrznej stronie ścianki działowej 
kabiny kierowcy, 

e) fotel kierowcy z wielopoło Ŝeniow ą 
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moŜliwo ścią regulacji siedziska i oparcia, 
zawieszony pneumatycznie lub na 
siłowniku pneumatycznym, 

f) koło kierownicy z regulacj ą poło Ŝenia, 
g) klimatyzowane miejsce pracy kierowcy. 

16 Instalacja 
elektryczna 

a) napięcie 12 lub 24 V, 
b) gniazdo do rozruchu silnika przy 

wykorzystaniu zewn ętrznego źródła pr ądu,  
c) przewód umo Ŝliwiaj ący podł ączenie 

zewnętrznego źródła pr ądu do przył ącza 
rozruchu silnika, 

d) przewody instalacji elektrycznej 
oznakowane (ponumerowane). 

 

17 Koła i ogumienie 

a) obręcze stalowe, 
b) opony radialne, całostalowe, bezd ętkowe, 
c) wszystkie koła wywa Ŝone, 
d) koło zapasowe dla ka Ŝdego pojazdu. 

 

18 Elektroniczne tablice 
i kasowniki 

a) przednia (pełnowymiarowa), wy świetlaj ąca 
numer linii i kierunek jazdy, 

b) boczna wy świetlaj ąca numer linii  
i kierunek jazdy, 

c) tylna (kwadrat), wy świetlaj ąca numer linii, 
d) wewn ętrzna tablica informacyjna, daj ąca 

moŜliwo ść wyświetlania daty, godziny, 
imienin, reklam i informacji 
zaprogramowanych przez Zamawiaj ącego,  

e) kasowniki 2 sztuki na jeden autobus  
z wyświetlaczem czasu rzeczywistego, 
blokowane przez sterownik, zamontowane 
na por ęczach pionowych przy I i II 
drzwiach, 

f) sterownik – autokomputer z modułem 
drogi. 

 

19 Inne urz ądzenia i 
wyposa Ŝenie 

a) zamykany na klucz wlew zbiornika paliwa 
(korek lub klapka), 

b) zaczep holowniczy przedni i tylny, 
c) dwie ga śnice, trójk ąt ostrzegawczy, 

apteczka, klin podkładowy pod koła, 
d) urządzenie gło śnomówi ące  

z automatyczn ą zapowiedzi ą przystanków,  
e) wyposa Ŝony w tachograf cyfrowy, 
f) radiotelefon MOTOROLA, 
g) radioodbiornik, 
h) monitoring wn ętrza autobusu, składaj ący 

się co najmniej z 2 kamer 
wandaloodpornych, monitoruj ących całe 
wnętrze autobusu, rejestratora cyfrowego 
umo Ŝliwiaj ącego zapis do 25 fps oraz 
monitora LCD min. 7 calowego, 
zamontowanego w kabinie kierowcy. Zapis 
zarejestrowanego obrazu na jednym 
twardym dysku o pojemno ści 
zapewniaj ącej magazynowanie obrazu  
z okresu min. 30 dni pracy przy zał ączeniu 
wszystkich kamer (dysk umieszczony  
w wyjmowanej kieszeni zamykanej na 
klucz). Dodatkowo nale Ŝy dostarczy ć  
1 dysk zast ępczy wraz z kieszeni ą 
umo Ŝliwiaj ącą jego monta Ŝ w poje ździe, 

i) oprogramowanie umo Ŝliwiaj ące 
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przenoszenie danych z rejestratora do 
systemu komputerowego, dynamiczne 
przegl ądanie obrazów ze wszystkich 
kamer jednocze śnie oraz ka Ŝdej z osobna , 
ekstrakcj ę danych z rejestratora,  
z uwzgl ędnieniem czasu i kamery, z której 
zarejestrowano obraz, wydruk 
zatrzymanego obrazu oraz zapis w jednym 
ze standardowych formatów (np. jpg, tif), 
przewijanie do przodu i do tyłu z ró Ŝnymi 
prędko ściami, przekazanie 
zarejestrowanego materiału dowodowego 
wraz z niezb ędnym oprogramowaniem do 
przegl ądania zapisu lub plikiem 
uruchamiaj ącym odczyt, 

j) dokumentacje techniczn ą systemu  
w języku polskim zawieraj ącą: instrukcj ę 
obsługi rejestratora i kamer, kompletn ą 
dokumentacj ę elektryczn ą obejmuj ącą 
schematy ideowe instalacji, rysunki 
monta Ŝowe oraz rysunki rozmieszczenia 
poszczególnych elementów systemu, 
instrukcj ę oprogramowania do 
konfiguracji rejestratora,  

k) reflektory do jazdy dziennej, 
l) kamera cofania. 

20 Powłoki i 
kolorystyka 

1. Poszyć zewnętrznych do uzgodnienia, 
powłoki zewn ętrzne wykonane lakierami 
poliuretanowymi lub akrylowymi,  
o podwy Ŝszonej odporno ści na ścieranie 
przy myciu pojazdów na myjniach 
wieloszczotkowych. Szczegółowe 
wytyczne dotycz ące kolorystyki zostan ą 
dołączone przez Zamawiaj ącego podczas 
zawierania umowy na dostaw ę autobusów.  

2. Kolorystyka wewn ętrzna. Por ęcze 
pionowe i poziome w kolorze Ŝółtym lub 
podobnym, podłoga w kolorze szarym. 
Wymienione i pozostałe elementy 
wewn ętrzne: poszycia boczne, dachu, 
tkanina siedze ń w dobranej tonacji, 
skomponowane kolorystycznie w sposób 
gwarantuj ący wysok ą estetyk ę. 

 

21 

Warunki dodatkowe 
wymagane od 

wykonawcy w cenie 
dostawy autobusu 

a. nieodpłatne przeszkolenie co najmniej  
4 pracowników Zamawiaj ącego w zakresie 
obsługi i napraw oferowanych 
dostarczanych autobusów, 

b. udzielenie Zamawiaj ącemu autoryzacji  
w zakresie umo Ŝliwiaj ącym samodzielne 
wykonywanie przegl ądów i obsług, 

c. wyposa Ŝenie Zamawiaj ącego w kompletn ą 
dokumentacj ę techniczno- eksploatacyjn ą,  
schematy układów elektrycznych, 
instrukcje napraw i katalogi cz ęści 
zamiennych w j ęzyku polskim.  

 

22 Warunki gwarancji 

Minimalne wymagane przez Zmawiaj ącego 
warunki gwarancji s ą nast ępujące: 
1. Na perforacj ę spowodowan ą korozj ą 

poszy ć zewnętrznych oraz szkieletu 
nadwozia i podwozia – 5 lat. 
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2. Na powłoki lakiernicze – 36 miesi ęcy. 
3. Na autobus – 24  miesi ące, (bez limitu 

przebiegu), licz ąc od daty przekazania 
autobusu. 

4. Z gwarancji wył ączone mog ą być 
materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, 
Ŝarówki, paski klinowe, klocki hamulcowe, 
okładziny szcz ęk (klocków) hamulcowych.  

 
 

9. Oświadczamy, Ŝe w cenie autobusów:  
• doposaŜymy Zamawiającego w narzędzia i urządzenia specjalistyczne do obsług  

i napraw dostarczanych autobusów o wartości nie mniejszej niŜ ……… PLN (słownie: 
…………………. złotych), 

• nieodpłatne przeszkolimy co najmniej 4 pracowników Zamawiającego w zakresie 
obsługi i napraw oferowanych, dostarczanych autobusów, 

• udzielimy Zamawiającemu autoryzacji w zakresie umoŜliwiającym samodzielne 
wykonywanie przeglądów i obsług, 

• wyposaŜymy Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, 
schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw i katalogi 
części zamiennych w języku polskim. 

10. Oświadczamy, Ŝe oferowane autobusy posiadają właściwości techniczno-eksploatacyjne 
podlegające ocenie przedstawione w poniŜszej tabeli: 

L.p. Nazwa kryterium (cecha)  
„X” lub 
wielko ść     Opis kryterium (cechy) 

 Szkielet stali odpornej na korozj ę – nierdzewnej wg 
PN-EN-10088. 
Wykonanie cz ęści szkieletu nadwozia ze stali  
o podwy Ŝszonej odporno ści korozyjnej elementów 
naraŜonych na bezpo średnie działanie czynników 
zewnętrznych jak powietrze, woda, sól itp. 
zabezpieczonej dodatkowo materiałami nie 
koroduj ącymi, o ile Wykonawca zapewni 12-letni 
okres gwarancji na cało ść szkieletu.  

1. 

Wykonanie szkieletu 
podwozia (ramy) i 
nadwozia 
 
 

  

Szkielet z innych materiałów  

 Stal odporna na korozj ę – nierdzewna wg PN-EN-
10088, aluminium, tworzywa sztuczne, ich 
kompozyty  2. 

Poszycie zewn ętrzne -  
Wykonanie nadwozia  

 Inne  

 30 000 km i wi ęcej  

3. 

Minimalny zalecany 
okres mi ędzyobsługowy 
autobusu w czasie po 
upływie okresu 
gwarancji:  

 do 30 000 km  

 Silnik stoj ący, usytuowany wzdłu Ŝnie do osi 
pojazdu  4. 

Rodzaj jednostki 
napędowej (silnika) 
   

Silnik inny 
 
Instrukcja: 
- oferent wypełnia puste pola,  
- w polach, w których przewidziano wybór opcji naleŜy wstawić X w odpowiednim polu, 
-     w polach w których podano miano wpisać odpowiednią wartość. 
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11. Oświadczamy, Ŝe na czas prowadzonego postępowania wyznaczam(y): 
a) osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym (podać: imię, nazwisko, 

stanowisko słuŜbowe, nr tel.) ……………………………………….. .............................. 
……………………………………………………………………………………………….. 

b) nr faksu do korespondencji : .......................................................................................... 
c) e-mail: ……………………………………………………………………………………….. 

12. Deklarujemy, iŜ wszystkie oświadczenia, informacje, dokumenty złoŜone w ofercie są 
kompletne, prawdziwe i dokładne w kaŜdym szczególe. 

13. Niniejszym informujemy, Ŝe 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. 

14. Wadium w kwocie ................................. zł (słownie: ......................................................zł) 
zostało wniesione w dniu ......................................., w formie ………................................. 

15. W przypadku wyboru naszej Oferty podamy: 
a. Uchwałę Wspólników wyraŜającą zgodę na tę transakcję. (dotyczy Spółek  

z ograniczoną odpowiedzialnością, jeŜeli transakcja przewyŜsza dwukrotnie wartość 
kapitału zakładowego zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych),   

b. aktualny numer konta bankowego (do umowy), 
c. statystyczny numer identyfikacyjny REGON, 
d. adres poczty elektronicznej i strony www (o ile taką Wykonawca posiada). 

 
 
 

Załączniki:  
1. Świadectwo Homologacji Nr ........ z załącznikami. 
2. Rysunek rozmieszczenia siedzeń oraz miejsca mocowania wózka inwalidzkiego. 
3. Rysunek ofertowy lub zdjęcie autobusu. 
4. Projekt umowy serwisowej. 
5. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełnienia warunków uczestnictwa  

w postępowaniu przetargowym (wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ), 
6. Aktualny odpis z KRS lub równorzędny, 
7. Umowa podmiotów występujących wspólnie (jeŜeli dotyczy), 
8. Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań  

w imieniu firmy składającej ofertę (jeŜeli dotyczy), 
9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust.1 pkt 4-8 ustawy, 
10. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust.1 pkt 9 ustawy, 
11. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, 
12. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
13. Wykaz wykonanych dostaw z potwierdzeniami. 
14. Opłacona polisa (lub inny dokument) potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia.  

15. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca uwaŜa się za związanego ofertą przez 30 dni od 
upływu ostatecznego terminu do składania ofert w/g załączonego wzoru (załącznik nr 
5 do SIWZ); 

16. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca zapoznał się z treścią SIWZ i akceptuje ją bez 
zastrzeŜeń oraz, Ŝe zdobył koniecznie informacje do sporządzenia oferty (załącznik 
nr 3 do SIWZ); 

17. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca akceptuje warunki zawarte w Specyfikacji i wzorze 
umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do 
zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu 
i terminie pod rygorem utraty wadium;  
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18. Dowód wniesienia wadium i nr konta bankowego (dla zwrotu wadium, jeŜeli 
wniesiono wadium w pieniądzu), .................................................................... 

 
 
 
 
 
 
                                                                          Upełnomocnieni przedstawiciele 
                                                                                           Oferenta: 

                                                                           ……………………………………………. 

                                                                           ……………………………………………. 

                                                                           …………………………………………….  

                                                                           ……………………………………………. 

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

………………………………………. 
      Miejscowość i data   
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ZP/4/2012                                                                                                                            Załącznik nr 3  
Do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa: ………………………………………………………………………………………… 
 
Siedziba: ………………………………………………………………………………………. 
 
Nr telefonu/faksu: …………………………………………………………………………….. 
 
Nr NIP: ………………………………………………………………………………………… 
 
Nr REGON: …………………………………………………………………………………… 
 

1. WyraŜamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Dostawę na potrzeby komunikacji miejskiej 2 sztuk fabrycznie 
nowych autobusów małej pojemności”. 

2. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy uprawnieni do ubiegania się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia zgodnie z wymaganiami Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez 
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. 

3. Oświadczamy, Ŝe posiadamy określone w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych 
przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. uprawnienia 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczamy, Ŝe posiadamy wiedzę i doświadczenie. 
5. Oświadczamy, Ŝe dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 
6. Oświadczamy, Ŝe znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
7. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeŜeń oraz, Ŝe 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

8. Oświadczamy, Ŝe przyjmujemy bez zastrzeŜeń załoŜenia do umowy (załącznik nr 4 do 
SIWZ). 

9. Oświadczamy, Ŝe w razie wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy  
w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie pod rygorem utraty wadium. 

10. Oświadczamy, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia. (dotyczy przypadku gdy ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień). 

11. Oświadczamy, iŜ nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24, ust. 1 pkt.1 - 3 Pzp. 

12. Oświadczamy, Ŝe w stosunku do nas nie wszczęto postępowania o popełnienie 
przestępstw, o których mowa w art. 24 ust. 1, pkt. 4 - 8 Pzp, ani nie ciąŜy na nas 
prawomocnie orzeczony wyrok z powodu tych przestępstw. 

13. Oświadczamy, Ŝe sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

14. Deklarujemy, Ŝe wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczane w załączniku nr 3 do 
SIWZ są kompletne, prawdziwe i dokładne w kaŜdym szczególe. 

15. UpowaŜniamy Zamawiającego lub jego upowaŜnionych przedstawicieli do 
przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, 
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dokumentów i przedłoŜonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych  
i technicznych aspektów niniejszej oferty. 

16. Oświadczamy, Ŝe polegamy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia i zdolnościach finansowych innych podmiotów, na 
dowód czego przedstawiamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. (jeŜeli nie dotyczy – wykreślić). 

 
 
 
 
 
 
……………………………                                  ……………………………………………. 
             Miejscowość i data                                                                               Imię i nazwisko oraz podpis(y) uprawnionego 
                                                                                                                                      przedstawiciela(i) Wykonawcy  
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ZP/4/2012                                                                                                                            Załącznik nr 4 
Do Specyfikacji Warunków 

Warunków Zamówienia 
 
 

WZÓR UMOWY KUPNA SPRZEDAśY 
zawartej w dniu ………….. w ……………….. 

 
pomi ędzy stronami: 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
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 cz ęści umowy Kupuj ącym 
a 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
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:   
3. ………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej cz ęści umowy Sprzedaj ącym lub Wykonawc ą, 
 
przy udziale 
 
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu Spółki 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, NIP: 749-208-69-32, REGON: 161411646, kapitał zakładowy  
w kwocie 4 936 000,00 
Nr rachunku bankowego: Bank PKO BP oddział Kędzierzyn – Koźle 
Nr 73 1020 3668 0000 5702 0337 2943 
reprezentowanej przez: 
1. Prezes Zarządu: Joannę Koziarską 
2. Członka Zarządu: Jacka Króla 
zwanym w dalszej cz ęści umowy Korzystaj ącym lub Zamawiaj ącym; 
o nast ępującej tre ści: 
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§  1 Przedmiot umowy 
1. Wykonawca sprzedaje, a Kupujący kupuje autobusy miejskie marki 

............................................ typ ………………………… w ilości: ..... (słownie: 
…………………….......) szt., w ukompletowaniu i z wyposaŜeniem zgodnie z warunkami 
i wymogami Zamawiającego (przyjętymi przez Wykonawcę) wyspecyfikowanymi 
w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy będzie uŜywany przez Zamawiającego (Korzystającego) w ramach 
zawartej pomiędzy Kupującym a Zamawiającym umowy leasingu. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu autobusy wymienione w § 1 ust. 1 
umowy w terminie do …………………………………….............................................................. 

2. Przez dostawę autobusów rozumie się wydanie ich Kupującemu  w sposób określony 
w SIWZ (doręczonej Wykonawcy przed zawarciem umowy a stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy) wraz z dokumentacją. 

3. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie Wykonawcy w miejscowości:   
………………………………………………………………………………………………. 

4. O przygotowaniu autobusów do wydania Wykonawca ma obowiązek powiadomić na piśmie 
(faxem) Kupującego oraz Zamawiającego wskazując dzień odbioru autobusów, nie 
wcześniejszy niŜ 3 dni robocze od powiadomienia. 

5. Wydanie autobusów poprzedzone będzie badaniem technicznym przeprowadzonym 
u Wykonawcy w obecności przedstawicieli Kupującego i Zamawiającego i sporządzeniem 
protokołu odbioru podpisanego przez strony. 
 

§  3  Cena / warto ść / i warunki  płatno ści. 
1. Cena sprzedaŜy dwóch autobusów miejskich marki ….......................................... typ 

.......................... określonych w § 1 pkt. 1 wynosi netto ...................................... zł (słownie: 
………………………………………………… zł) + …… % podatku VAT t.j. ….. zł (słownie: 
..…..................................................... zł) = ………………..zł brutto (słownie: 
........................................................................ zł) 

2. Strony ustalają następujące warunki płatności:  
 

§  4  Gwarancja  i  serwis 
1. Na przedmiot umowy (autobusy) udzielona zostanie Kupującemu gwarancja zgodna 

z warunkami oferty (załącznik nr 2). 
Szczegółowe warunki gwarancji stanowi określa załącznik nr 3 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu autoryzacji na obsługę i naprawy dostarczanych 
autobusów. 
 

§  5  Dokumentacja 
Sprzedający wraz z pojazdami przekaŜe nieodpłatnie przedstawicielowi Kupującego n/w 
dokumentację: 
1) KsiąŜki gwarancyjne pojazdów. 
2) Instrukcję obsługi pojazdów. 
3) Instrukcję naprawy pojazdów, zespołów i podzespołów zamontowanych w autobusach. 
4) Katalogi części zamiennych występujących w autobusach. 

 
§  6  Szkolenie 

1. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy przeszkoli nieodpłatnie przedstawicieli 
Zamawiającego (kierowców) w zakresie prawidłowego uŜytkowania, obsługi i eksploatacji 
odbieranych pojazdów. 

2. Wykonawca do dnia .......... roku dokona nieodpłatnego przeszkolenia 4 pracowników stacji 
obsługi warunkującego uzyskanie autoryzacji wewnętrznej do obsługi technicznej 
dostarczonych autobusów. 
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§  7  Inne  postanowienia 
1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Kupującemu następujące kary umowne: 
a) 5 % wartości (netto) niedostarczonych autobusów, gdy Kupujący odstąpi od umowy  

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 
b) 0,01 % wartości (netto) autobusów niedostarczonych w terminie za kaŜdy dzień zwłoki. 

2. Stronom przysługuje prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych niezaleŜnie od kar 
umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, Ŝe z chwilą zawarcia umowy leasingu, o której mowa 
w § 1 ust. 2 na Zamawiającego przechodzą wskazane w umowie leasingu uprawnienia 
Kupującego wynikające z niniejszej umowy. 

 
§ 8 Postanowienia ko ńcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy 
rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 
Kupującego. 
 

§  9 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia …………………………. 
2) Oferta na zamówienie …………………………... 
3) Szczegółowe Warunki Gwarancji. 

 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..                                             ….. ..……………......................………… 

         WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJ ĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptuj ę bez zastrze Ŝeń i uwag 
 

Miejsce i data ………………………………………………………………….. 
 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………… 
 

Podpis ………………………………………………………………………….. 
/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zgodnie z aktem rejestrowym lub Pełnomocnik/ 
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ZP/4/2012                                                                                                                                  Załącznik nr 5 
Do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 
 

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

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
Oświadczamy(O świadczam), Ŝe uwaŜamy(uwa Ŝam) si ę za związanych(zwi ązanego) 

ofert ą przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu do skł adania ofert. 

 
 
 
 
 
     Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy 
 
        
     .................................................................................... 
                                                                                     (podpis, pieczęć) 
 
                                                       .................................................................................... 
                                                                                                   (data, miejscowość) 
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ZP/4/2012                                                                                                                            Załącznik nr 6 
Do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 
 

 
 

Wzór oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
będącego osob ą fizyczn ą w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 s tycznia  

2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p óź. zm.) 
 
 
Zamawiaj ący: 
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o., ul. Kozielska 2, 47-224 
Kędzierzyn - Koźle. 
 
Wykonawca: 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………1) 
 
Nazwa zamówienia b ędącego przedmiotem post ępowania, w którym składane 
jest o świadczenie: 
„Dostawa potrzeby komunikacji miejskiej 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów małej 
pojemności”. 
 

Oświadczam, Ŝe 
1) nie otwarto likwidacji-otwarto likwidację*) prowadzonej przeze mnie działalności 
gospodarczej, 
2) nie ogłoszono mojej upadłości-ogłoszono moją upadłość*), 
3) po ogłoszeniu mojej upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, nieprzewidujący zaspokojenia wierzycieli przez likwidację mojego 
majątku*). 
 
 
 
…………………………………2)     ………………………………… 
        ………………………………… 
        ………………………………..3) 
 
 
Objaśnienia: 
1) wpisać imię, nazwisko i adres Wykonawcy składającego oświadczenie; 
2) wpisać miejscowość i datę złoŜenia oświadczenia, 
3) wpisać imię i nazwisko oraz zamieścić podpis Wykonawcy składającego oświadczenie; 
*) niepotrzebne skreślić. 
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ZP/4/2012                                                                                                                          Załącznik nr 7 
Do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 
 
 

 
…………………………………………….. 
                      Pieczęć Wykonawcy 

 
Wykaz wykonanych dostaw autobusów małej pojemno ści w okresie ostatnich 

trzech lat  
 

Lp Nazwa oraz adres odbiorcy Warto ść dostawy  Rok realizacji Uwagi 

1. 

    

2. 

    

3. 

    

4. 

    

5. 

    

6. 

    

7. 

    

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

……………………………………………………… 
Data i podpis upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy 


