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Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia pn.: „Dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych 

autobusów hybrydowych”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 

z późn.zm.). 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia i Projektowanych 

postanowień umowy wniesionymi do Zamawiającego w dniu 20.01.2023 r. Zamawiający „Koleje 

Małopolskie Sp. z o.o.” w Krakowie wyjaśnia: 

 

Pytanie nr 1: 

Dot. załączników do SWZ: wymagania techniczne dla autobusu hybrydowego oraz projektowane 

postanowienia umowy. 

W dokumencie: wymagania techniczne dla autobusu hybrydowego w pkt I Wymagania ogólne,  

ppkt 5. jest następujący zapis: 

Autobus ma posiadać homologację na wytrzymałość nadwozia zgodnie z aktualnie obowiązującym 

brzmieniem regulaminu nr 66 EKG ONZ (zawierającego serię poprawek 02) 

W dokumencie: projektowane postanowienia umowy, §1, ust. 3, pkt 7 jest następujący zapis: 

Dodatkowo Zamawiający wymaga rozwiązań technicznych, dzięki którym:  

a) Pojazd spełnia wymogi homologacji pojazdu w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych 

pojazdów pasażerskich (Regulamin nr 66 EKG ONZ, (Dz.U.UE L z dnia 30 marca 2011 r.)) 

b) Pojazd spełnia wymogi homologacji pojazdu w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie 

pojazdu użytkowego (Regulamin nr 29 EKG ONZ, (Dz.U.UE L z dnia 20 listopada 2010 r.)). 

 

Prosimy o ujednolicenie zapisów w obu dokumentach poprzez wykreślenie z projektu umowy zapisu:  

Pojazd spełnia wymogi homologacji pojazdu w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie 

pojazdu użytkowego (Regulamin nr 29 EKG ONZ, (Dz.U.UE L z dnia 20 listopada 2010 r.)). 
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Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i wykreśla zapis § 1 ust. 3 pkt 7) lit. b) 

Projektowanych postanowień umowy. 

§ 1 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa siedmiu (7) sztuk fabrycznie nowych autobusów hybrydowych, 

spełniających wymagania określone w Umowie, zwanych dalej „Autobusami” lub „Pojazdami”.  

2. Materiały przetargowe, SWZ wraz ze zmianami i wyjaśnieniami Zamawiającego (jeżeli takie 

wystąpiły) oraz oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami stanowią integralną część 

Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z:  

1) przepisami prawa właściwymi z uwagi na przedmiot Umowy, 

2) warunkami określonymi w Umowie, 

3) warunkami określonymi w materiałach przetargowych, SWZ wraz ze zmianami i wyjaśnieniami 

Zamawiającego (jeżeli takie wystąpiły) oraz ofercie Wykonawcy wraz ze wszystkimi 

załącznikami.  

4. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dostarczenia na rzecz Zamawiającego Autobusów wraz z wyposażeniem elektronicznym 

(zamontowane w autobusach urządzenia i systemy), niezbędnym oprogramowaniem oraz 

sprzętem do jego obsługi spełniających wymagania określone w Załącznikach nr 1 i 3 do 

Umowy; 

2) dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej określonej w Załączniku nr 3 do Umowy; 

3) przeprowadzenia szkoleń na warunkach opisanych w Załączniku nr 3 do Umowy,  

4) udzielenia gwarancji jakości Autobusów na warunkach opisanych w załączniku nr 4 do Umowy.  

5.  Wszystkie Autobusy winny spełniać poniższe warunki: 

1) Autobusy mają być wykonane z wykorzystaniem odpowiednich dla wskazanego wieku 

pojazdów osiągnięć techniki i wiedzy warsztatowej zapewniającej bezawaryjną pracę przy 

minimalnym nakładzie robót utrzymania bieżącego. Pojazdy mają być dostosowane do potrzeb 

wszystkich użytkowników, w tym mają być dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

2) Wykonawca zapewnia, że konstrukcja pojazdów (m.in. jakość i dobór użytych materiałów) 

została wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 

3) Autobusy spełniają wymagania Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji  

Gospodarki Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – jednolite przepisy  

dotyczące homologacji pojazdów kategorii M3 w odniesieniu do ich budowy  

ogólnej (Dz. U. UE. L. 2015.153.1 z dnia 2015.06.18). 

4) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru 

technicznego pierwszego z Pojazdów „Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu” wraz z 

załącznikami potwierdzające bezwarunkowe udzielenie homologacji, wydane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji 
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typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 1475).  

5) Dostarczane Autobusy muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących 

homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i 

oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich 

ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych 

uczestników ruchu drogowego, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009, 

(UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, 

(UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, ( UE) nr 65/2012, 

(UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166 

(Dz.U.UE.L.2019.1) 

6) Oferowane autobusy muszą spełniać homologację potwierdzającą warunek niepalności 

wyposażenia przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy na podstawie Regulaminu nr 118 

Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – 

Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji 

niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub 

smarów [2015/622] (Dz.U.UE.L.2015.102.67 z późn. zm.). 

7) Dodatkowo Zamawiający wymaga rozwiązań technicznych, dzięki którym Pojazd spełnia 

wymogi homologacji pojazdu w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów 

pasażerskich (Regulamin nr 66 EKG ONZ, (Dz.U.UE L z dnia 30 marca 2011 r.). 

8) Strony ustalają, że dostarczone będą Autobusy jednej marki rozumianej jako nazwa handlowa 

producenta. Wykonawca oświadcza, że dostarczane Pojazdy nie są prototypowe w zakresie 

marki, modelu, typu i długości. 

9) Jakość dostarczanych Autobusów będzie odpowiadać wymaganiom przepisów Polskich  

Norm lub Norm Branżowych aktualnych w dniu złożenia oferty. Zespoły i podzespoły  

oznaczone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności oznaczone będą  

znakiem bezpieczeństwa. 

10) Dostarczone Autobusy muszą być takie same w swoim typie, co oznacza w szczególności, że: 

10.10.1. są identyczne pod względem kompletacji, 

10.10.2. są wyposażone w zespoły i podzespoły pochodzące od tego samego producenta, 

10.10.3. posiadają nadwozia z taką samą stylizacją i kolorystyką zewnętrzną i wewnętrzną,  

10.10.4. zawierają identyczne wyposażenie i organizację stanowiska kierowcy, 

10.10.5. są wyprodukowane przez tego samego producenta, 

10.10.6. mają taki sam okres gwarancji całopojazdowej, 

10.10.7. mają jednakowe rozwiązanie ogrzewania przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy, 

10.10.8. mają współpracować z systemami opisanymi w załączniku nr 1 do Umowy. 
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11)  Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, o ile Umowa wyraźnie inaczej nie stanowi, użyte w 

tekście Umowy sformułowanie „Autobusy” lub „Pojazdy” obejmuje wszystkie towary i usługi 

wchodzące w skład przedmiotu zamówienia i wycenione przez Wykonawcę na warunkach 

wskazanych w SWZ i ofercie. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania Autobusami, w szczególności jest 

uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy. 

6. W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, a realizacją Umowy, nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie 

rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowych Autobusów (a także 

zespołów i podzespołów do tych Autobusów), Wykonawca ten obowiązany jest zrealizować 

przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian. W szczególności obowiązek ten dotyczy 

dostarczenia Zamawiającemu autobusów spełniających wymagania określone zgodnie z wyżej 

wymienionymi przepisami, jak również dokumentów umożliwiających zarejestrowanie tych 

autobusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Czynności związane z rejestracją Autobusów przeprowadzi Zamawiający. Gdyby jednak, na 

podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, odmówiono rejestracji  

i dopuszczenia Autobusów do ruchu, całość obowiązków i kosztów związanych z dostosowaniem 

Autobusów do polskich norm i wymagań zgodnych z polskimi przepisami homologacyjnymi, 

przepisami homologacyjnymi Unii Europejskiej oraz innymi właściwymi w zakresie rejestracji 

Autobusów spoczywa na Wykonawcy albo też Wykonawca według wyboru Zamawiającego będzie 

zobowiązany do zwrotu poniesionych w tym zakresie przez Zamawiającego kosztów. W przypadku, 

gdy na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, które okazały się być wadliwe, 

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Krakowa odmówi rejestracji Pojazdu (wyrażonej na piśmie w 

formie decyzji lub innego orzeczenia), a Wykonawca nie dostarczy w terminie 21 dni 

kalendarzowych (liczonymi od dnia pisemnego (także przesłanego elektronicznie) zawiadomienia 

Wykonawcy przez Zamawiającego o odmowie rejestracji pojazdu) odpowiednich dokumentów 

wymaganych do jego rejestracji Zamawiający ponownie wezwie Wykonawcę do dostarczenia 

odpowiednich dokumentów w terminie 14 dni od dnia przesłania wezwanie drogą elektroniczną na 

wskazany do korespondencji adres email.  W przypadku, gdy po upływie w/w okresów Wykonawca 

nie  dostarczy dokumentów lub dostarczy nieodpowiednie dokumenty, Zamawiający będzie miał 

prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia przez 

Zamawiającego. 
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8. Wykonawca, jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, wykona wszystkie inne dostawy i usługi nie 

wymienione wprost w Umowie (ale z niej w sposób bezpośredni i uzasadniony wynikające), a które 

będą niezbędne do wykonania w sposób należyty przedmiotu Umowy. 

 

 

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 

Projektowanych postanowień umowy, znak sprawy: DZ.26.569.2022. 

 

 

 

                                                                                                                  Z poważaniem 

Tomasz Warchoł 

Prezes „Koleje Małopolskie Sp. z o.o.” 

(podpis elektroniczny) 
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