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DT.01.ZP.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SEKTOROWEGO

ZAMAWIAJĄCY:
Szczecińsko – Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21
72 -010 Police
NIP 851-21-15-851,
Regon 811037366,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000149802
o kapitale zakładowym w wysokości 18.296.000zł

w imieniu i na rzecz którego działają jako pełnomocnicy, na podstawie art. 15 ust. 2, 3 i ust. 4
ustawy:
Radca prawny Artur Mariusz Chanaj, oraz Radca prawny Joanna Martyniuk – Placha
prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Szczecinie, ul. Żyzna 31, 71-220 Szczecin
adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.sppk.pl
adres platformy za pośrednictwem, której
https://platformazakupowa.pl/transakcja/373351

jest

przeprowadzane

postępowanie

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU SEKTOROWYM
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY POD NAZWĄ:

4 (czterech) fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych
autobusów hybrydowych do przewozu osób w komunikacji miejskiej”

„ Dostawa
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SPIS TREŚCI :
Rozdział I

Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
Rozdział IX
Rozdział X
Rozdział XI
Rozdział XII
Rozdział XIII
Rozdział XIV
Rozdział XV

Forma oferty, informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów;
Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
Jawność postępowania;
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty;
Wykonawcy zagraniczni;
Termin wykonania zamówienia;
Wadium
Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja
Sposób obliczenia ceny oferty;
Składanie i otwarcie ofert;
Wybór oferty najkorzystniejszej;
Zawarcie umowy;
Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 –
Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 –
Załącznik nr 4 -

formularz oferty;
opis techniczno - eksploatacyjny
wzór umowy dostawy;
przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.

Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad
określonych ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),
zwanej dalej „Ustawą” - właściwych dla zamówienia publicznego sektorowego o wartości przekraczającej
428 000,00 euro.

W związku z wejściem w życie w dniu 18 października 2018 r. przepisów nakazujących wprowadzenie
obowiązkowej komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie
zamówień publicznych Zamawiający zwraca uwagę na istotne zmiany związane ze sposobem składania oferty.
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ROZDZIAŁ I Forma oferty, informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty
(w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z Rozdziałem V specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ).
Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postepowania między zamawiającym
a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Za datę wpływu powyższych
dokumentów uznaje się datę zapisania na serwerach Platformy Zakupowej. Data otrzymania
oferty jest wysyłana na adres e-mail wykonawcy, dostępna po zalogowaniu się na konto
wykonawcy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia
składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej
"JEDZ", a także wszelka inna komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, o ile
inaczej nie określono w SIWZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie „Open Nexus” pod adresem
https://platformazakupowa.pl/ (dalej jako „Platforma”) i pod nazwą postępowania wskazaną
w tytule SIWZ.
Wykonawca celem złożenia oferty winien zapoznać się z Regulaminem Internetowej
Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. dostępnym na stronie
Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin i postępować
zgodnie z instrukcją zawartą w nim.
Zgodnie z art. 10a ust. 5 Ustawy oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a
Ustawy, w tym jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności,
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282):
1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem,
2) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą,
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poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument
z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES,
2) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy
należy użyć formatu XAdES.
Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami
elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie certyfikatu
kwalifikowanego w celu podpisania czynności złożenia oferty. Szczegółowe informacje
o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej
użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania,
których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
Wymagania techniczne: dokumenty wymagane przez zamawiającego opisane w SIWZ lub
ogłoszeniu o zamówieniu, winny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio:
.xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx.
Wymagania sprzętowe dla wykonawcy: przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub
Firefox ver. 46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze.
Do niniejszego postępowania ma zastosowanie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1261).
W przypadku gdy do reprezentowania wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna
(więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do
reprezentacji.
Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3)
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
1.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku zamieszczonego na:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/373351.
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2.

3.

4.
5.
6.

Z uwagi na to, że oferta wykonawcy jest zaszyfrowana nie można edytować ofert. Przez
zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to
zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.
Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym zamawiający
dopuszcza złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert
w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.
Wycofanie oferty możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert w postępowaniu.
Wycofanie złożonej oferty powoduje, że zamawiający nie będzie miał możliwości
zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.
Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty.

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej
wykonawców.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego
zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać
następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale V SIWZ.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do
nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru danej oferty jako najkorzystniejszej)
wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu
umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia.
ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
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2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia
się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Zasada jawności,
o której mowa w zdaniu pierwszym, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych,
z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) (RODO), zebranych w
toku postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści
złożonych ofert.
5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób,
w jaki mogą być one udostępnione.
6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością
poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem
udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te
pokrywa wnioskodawca.
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
Uwaga!
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.),
które wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być załączone
na Platformie w osobnym pliku Formularza składania oferty lub wniosku. Zaleca się, aby
każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym
pliku.
8. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Ustawy lub odrębnych przepisów,
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informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe
niezastrzeżone dokumenty.
9. Zamawiający udostępnia dane osobowe o których mowa w artykule 10 RODO w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Ustawy
do upływu terminu do ich wniesienia.
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Policach przy ul. Fabryczna 21, 72-010.
2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę 4 (czterech) fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych
autobusów hybrydowych do przewozu osób w komunikacji miejskiej”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy.
4) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego albo przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania - jeżeli czas
trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata;
- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE;
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym
w przepisach o archiwizacji,
5) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy.
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników);
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8)

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.
18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie
żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do
protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w
załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) Ustawy;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) Ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe,
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
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c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
UWAGA!
Zgodnie z art. 133 ust. 4 Ustawy, Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art.
24 ust. 1 pkt 14 Ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za
przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy.

2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej
określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalny poziom wymaganych standardów:
zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jego średnioroczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat
obrotowych (tj. 2017, 2018, 2019), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wyniósł minimum 10.000.000,00 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż
6.000.000,00 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom wymaganych standardów:
zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał
należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
9
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minimum jedną dostawę obejmującą co najmniej 2 autobusy przeznaczone do przewozu
osób w komunikacji miejskiej, fabrycznie nowe niskopodłogowe, niskoemisyjne,
hybrydowe.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać, co najmniej jeden z
wykonawców w całości.
Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku,
to podmiot trzeci musi spełniać ten warunek w całości.

W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych
podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a Ustawy powyższe zastrzeżenie
dotyczy również tych podmiotów.
Dodatkowe informacje:
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie
w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla
danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający
uznaje
datę
umieszczenia
ogłoszenia
w
miejscu
publicznie
dostępnym
w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie
będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem
ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną
kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona
przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu
złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku
Polskiego.
3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia:
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów
określonych w pkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt
2, wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.
2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej
Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ”;
Zamawiający informuje, iż Instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję
formularza JEDZ można znaleźć pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawokrajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia;
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych
podmiotów;
4) Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ
złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez
zamawiającego (Urząd Miasta Szczecin). W takim przypadku wykonawca wskazuje
w formularzu oferty: nazwę, numer, zakres informacji do wykorzystania oraz datę
wszczęcia tego postępowania.
5) Zamawiający dopuszcza, aby w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił
tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej
z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
4. Potencjał podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych;
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
3) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa
w ppkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie, o którym
mowa w pkt 5, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa
w Rozdziale V pkt 5 ppkt 1 SIWZ.
5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że:
1) wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1,
tj.:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
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podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez
spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze
wspólników oraz oddzielne na spółkę.
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez
spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze
wspólników oraz oddzielne na spółkę.
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
Ustawy;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
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f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
2) wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj.:
a) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym
zamówieniem, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców
składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą
odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców
składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą
odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
c) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych,
również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny
ww. wykaz.
3) Oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, tj.:
a) Oświadczenie wykonawcy, zawierające opis techniczno-eksploatacyjny oferowanych
pojazdów, potwierdzające, że oferowane autobusy spełniają poszczególne wymagania
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zamawiającego, określone w Rozdziale XV SIWZ, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. W ww. opisie należy podać rodzaj urządzenia,
producenta i/lub markę, typ oraz ewentualne oprogramowanie zapewniające
funkcjonowanie urządzeń z podaniem jego producenta
b) Świadectwo homologacji
wraz z załącznikami
stanowiące podstawę
do zarejestrowania przedmiotu zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
c) Wykaz materiałów użytych do budowy nadwozia i podwozia wraz z podaniem
odpowiedniej normy PN-EN.
d) Raport Techniczny drogowego zużycia paliwa (test SORT 2) przez oferowany autobus
(w kompletacji i wyposażeniu identycznym z dostarczonym pojazdem), wykonanego wg
wytycznych Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego przez niezależną,
certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania testu oraz protokół z
badania zużycia paliwa SORT 2 wykonany przez niezależną jednostkę certyfikującą.
e) Dokument potwierdzający poziom emisji związków toksycznych NOx, PM, THC, z
silników do oferowanych typów autobusu, wyniki badań WHTC (homologacja z emisji
z silników zgodnie z dyrektywą 2055/55/EWG), jeżeli powyższe dane nie są zawarte w
Świadectwie Homologacji Typu Pojazdu.
f) Dokumenty potwierdzające deklarowane przez Wykonawcę parametry wymagane
przez Zamawiającego:
aa) rysunki autobusu (oddzielnie pojedynczego i przegubowego) z podstawowymi
wymiarami pojazdu (długość, szerokość, wysokość, odległość między osiami,
rozstaw osi, prześwit pod autobusem, promień skrętu);
bb) rysunki wnętrza autobusu (oddzielnie pojedynczego i przegubowego)
przedstawiające rozmieszczenie siedzących miejsc pasażerskich:
 wszystkich miejsc siedzących z dostępem bezpośrednio z niskiej podłogi (bez
podestów),
 wszystkich miejsc siedzących wykonanych jako siedzenia specjalne dla
pasażerów niepełnosprawnych,
 zaznaczenie na rysunku powierzchni przeznaczonej dla wózka inwalidzkiego,
wózka dziecięcego i dla psa przewodnika wraz z określeniem wymiarów tej
powierzchni;
cc) bilans mocy (energetyczny) wszystkich zainstalowanych urządzeń w autobusie
(oddzielnie dla pojedynczego i przegubowego) w oferowanej kompletacji
potwierdzający wymagany przez Zamawiającego zapas mocy (załącznik nr 2);
dd) harmonogram obsług technicznych oferowanych autobusów z uwzględnieniem
wykazu czynności, czasokresu oraz materiałów eksploatacyjnych.
g) Wykaz stacji serwisowych obsługujących oferowane autobusy w promieniu 300 km od
siedziby Zamawiającego.
h) Opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca powołuje się na ich zastosowanie
(w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 5,
ppkt 1 oraz pkt. 5, ppkt 2), oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności
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zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania
równoważności).
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają ww. dokumenty wspólnie.
6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć wraz z formularzem
oferty, o którym mowa w Rozdziale I pkt 1 SIWZ:
1) JEDZ, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 SIWZ;
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli
wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów; przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 15
SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ);
4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy
podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców oraz firmy
podwykonawców są znane);
5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące markę,
typ i model oferowanych autobusów;
6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ o udziale towarów
pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw z którymi Unia
Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw wobec
których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez zamawiającego na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 Ustawy.
3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
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8. Procedura odwrócona.
Na podstawie art. 24aa Ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni
1.

2.

3.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 SIWZ do złożenia
wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamiast dokumentów:
1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia:
– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy,
2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia:
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww.
Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
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4.

5.

6.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14
i 21 Ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 SIWZ
złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze
ww. Rozporządzenia stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 270 dni od dnia zawarcia umowy, przy
czym Wykonawca może zaproponować krótszy termin realizacji zamówienia.
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres dwóch lat od dnia podpisania protokołu odbioru każdego
z autobusów.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji
na przedmiot umowy. Szczegółowe warunki dotyczące serwisu i gwarancji, określone
są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
4. Okres obowiązywania gwarancji całopojazdowej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
1.

ROZDZIAŁ VIII Wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy)
przed upływem terminu składania ofert.
Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe zamawiającego BNP PARIBAS nr 83 1750
1077 0000 0000 1169 1889.
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3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości - dokumenty wadialne (gwarancje bankowe, gwarancje
ubezpieczeniowe, poręczenia) muszą zostać dołączone do oferty w postaci
elektronicznej przez wczytanie na Platformie oryginału dokumentu wadialnego
tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem osób upoważnionych do jego wystawienia
(wystawców dokumentu).
Dokumenty wadialne w postaci elektronicznej nie mogą zawierać postanowień
uzależniających wygaśnięcie zobowiązań gwaranta/poręczyciela od zwrotu
oryginału dokumentu wadialnego do jego wystawcy.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie
oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest
wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski,
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie
gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji
sądów polskich.
W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej
kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego
(beneficjenta gwarancji/poręczenia – SPPK Sp. z o.o.) zawierające oświadczenie,
że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin
związania ofertą.
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium
w sposób nieprawidłowy.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
Zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4a lub 5 Ustawy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający
zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
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12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek wykonawcy.
13. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium wniesione
w pieniądzu.
ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca
przekazują za pośrednictwem Platformy.
3. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej
wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętość
plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy maksymalnej
ilości 20 plików lub spakowanych katalogów.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość
jako załączniki.
5. Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomość email dotyczące komunikatów w
sytuacji, gdy zamawiający opublikuje informacje publiczne lub spersonalizowaną wiadomość
zwaną prywatną korespondencją.
6. Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych, o których mowa w pkt 5 jest
wcześniejsze poinformowanie przez zamawiającego o postępowaniu, złożenie oferty lub
wniosku jak i wystosowanie wiadomości przez wykonawcę w obrębie postępowania, na którą
otrzyma odpowiedź.
7. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie
informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
8. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim.
9. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
10. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: Piotr
Karliński - tel. 91 420 15 88
11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
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zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 11, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 11.
14. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na Platformie bez ujawniania
źródła zapytania.
15. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treśćSIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na Platformie.
16. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na Platformie.
ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty
1. Cenę oferty brutto stanowi cena za realizację przedmiotu zamówienia, a liczona będzie
wedle wzoru:
CENA BRUTTO oferty (oceniana) = CENA NETTO oferty + podatek VAT
CENA NETTO oferty = 2 (dwa) x cena netto 1 pojedynczego autobusu + 2 (dwa) x cena netto 1
przegubowego autobusu
2. Cena podana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) musi obejmować wszelkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty dostawy
autobusów do miejsca wskazanego przez zamawiającego, podatki, koszty szkoleń, koszty
serwisu i gwarancji, koszty urządzeń, ryzyko wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, a także wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego
wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie danych przekazanych
przez zamawiającego w SIWZ, w szczególności wynikających z opisu przedmiotu
zamówienia i wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). Cena powinna zawierać
w sobie ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę.
4. Cena wskazana przez wykonawcę, obejmująca wynagrodzenie za realizację zamówienia
zostanie poddana ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert.
5. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów.
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ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert
1.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/373351 w terminie najpóźniej do dnia 9
października 2020 r. do godz. 11:00.

2.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 9 października 2020 r o godz. 11:05 w siedzibie
Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnym Spółka z o.o. w Policach
ul. Fabryczna 21, sala konferencyjna nr 101.
Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

3.
4.

5.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję Przetargową
powołaną Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki.
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w
art. 86 ust. 4 Ustawy.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na Platformie informacje dotyczące:
1)
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2)
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3)
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji (jeśli wymagano) i
warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej
1. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie poniższych kryteriów:
LP.
1.
2.
3.

KRYTERIUM
Cena [Xc]
Warunki techniczno-eksploatacyjne [Xt]
Gwarancja całopojazdowa [Xg]

WAGA
80 %
15 %
5%

Wyniki wszystkich obliczeń będą zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku.
2. Określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów:
1) CENA [Xc] – max. 100 pkt
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto wg poniższego wzoru
najniższa zaoferowana cena brutto
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x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

2) WARUNKI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE [Xt] – max. 100 pkt
W powyższym kryterium warunki techniczno-eksploatacyjne oceniane będą łącznie dla
(czterech) sztuk autobusów wg poniższej tabeli, (jeżeli jedno z podkryteriów kwalifikuje
ocenę autobusu MAXI lub MEGA na 0 pkt, to całościowa ocena danego kryterium wyniesie 0
pkt):

LP.

NAZWA BADANEGO
PARAMETRU

LICZBA
PUNKTÓW

Pojemność skokowa
silnika [t1]
1.

METODOLOGIA OCENY

● od 9.000 cm3 do 10.000 cm3
● poniżej 9.000 cm3

20 pkt
0 pkt

● ten sam producent
● inni producenci

30 pkt
0 pkt

● zależne ze stabilizatorem osi

20 pkt
0 pkt

20 pkt
Silnik tego samego
producenta, co oferowany
autobus
[t2]

30 pkt

2.
Zawieszenie [t3]
3.

4.

Obsługa serwisowa
systemu wykrywania i
gaszenia pożaru w
komorze silnika [t4]

Szyba czołowa [t5]
5.

20 pkt

● niezależne ze stabilizatorem

10 pkt

● 5 letnia obsługa serwisowa przez
wykonawcę
● brak obsługi serwisowej przez
wykonawcę

15 pkt

● szyba czołowa 3-częściowa dzielona
w pionie na pół z wydzielonym
świetlikiem na tablicę informacyjną
● szyba czołowa (inne rozwiązanie)

10 pkt
0 pkt

15 pkt

0 pkt
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6.

Okna boczne z elementem
ruchomym [t6]

5 pkt

● górne partie uchylne
●górne partie przesuwne

5 pkt
0 pkt

Sposób przyznania punktów w tym podkryterium:

[Xt] = [t1] + [t2] + [t3] + [t4] + [t5] + [t6]

3) GWARANCJA CAŁOPOJAZDOWA [Xg] – max 100 pkt.
● gwarancja minimalna – 36 miesięcy,
● gwarancja maksymalna – 48 miesięcy.
gwarancja oferenta w miesiacach
[Xg] = ------------------------------------------- x 100 pkt
48 miesięcy
3. Obliczenie całkowitej ilości punktów dla danej oferty:
Suma punktów przyznanych przez oceniających dla danego kryterium zostanie pomnożona
przez jego wagę zgodnie z poniższym wzorem:
X = [Xc] x 0,8 + [Xt] x 0,15 + [Xg] x 0,05
4.
5.
6.

7.
8.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu na oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 6 nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego
wadium
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
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9.

10.
11.

12.
13.

14.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek)
a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ (niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 Ustawy.
Zgodnie z art. 138 c ust 1 pkt 4 Ustawy, zamawiający odrzuci ofertę, w której udział
towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw z którymi
Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw
wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE,
nie przekracza 50%.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich
wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 Ustawy.
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek, o których
mowa w art. 93 ust. 1 i 1a Ustawy w szczególności, jeżeli środki, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.
Zamawiający zamieści na Platformie informację o unieważnieniu postępowania, zgodnie
z art. 93 ust. 3 Ustawy.

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy
1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3
do SIWZ. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 Ustawy).
2. Wykonawca najpóźniej przed podpisaniem umowy ma obowiązek przedłożyć
Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w SIWZ, w szczególności:
1) umowę konsorcjum, o której mowa w Rozdziale III pkt 6 niniejszej SIWZ;
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy: odwołanie i skarga.
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów Ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu (np. za pośrednictwem Platformy)
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać
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się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składnia ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
14. Sąd rozpatruje skargę niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu
skargi do sądu.
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje
skarga kasacyjna.
ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa
● autobus pojedynczy MAXI o długości 11,5 - 12,5 m – sztuk 2
● autobus przegubowy MEGA o długości 17,5 - 18,1 m – sztuk 2
fabrycznie nowych niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych,
wyprodukowanych przez jednego producenta w 2021 roku, przeznaczonych do przewozu
osób w komunikacji miejskiej.
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2. Kod CPV34121400-5
3. Oferowane autobusy muszą:
1) spełniać warunki określone przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o
ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 110 );
2) posiadać (na dzień dostawy) aktualne, „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane
przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie
homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1475);
3) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2022 z późn. zm.);
4) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia
oraz we wzorze umowy dostawy (załączniku nr 3 do SIWZ).
2. Oferowane autobusy muszą być tej samej marki, a w ramach typu (MAXI lub MEGA) muszą
posiadać takie samo wyposażenie, podzespoły, zastosowane części i rozwiązania techniczne.
3. Za fabrycznie nowe uznaje się autobusy nierejestrowane wcześniej, nieużywane do jazd
testowych, prezentacyjnych lub badań za wyjątkiem testów będących normalnym etapem
produkcji i kontroli pojazdów, wyprodukowanych w roku dostawy.
4. Wykonawca musi zaoferować najnowszą generację autobusów produkowanych na
rynek polski w dniu złożenia oferty.
5. Zgodnie z art. 138 c ust 1 pkt 4 Ustawy, zamawiający odrzuci ofertę, w której udział
towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw z którymi
Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw
wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE,
nie przekracza 50%.
6. Autobusy muszą spełniać następujące parametry techniczne, których niespełnienie spowoduje
odrzucenie oferty:
1) AUTOBUSY POJEDYNCZE:

Lp.

WARUNKI
PARAMETRU

1.

Typ autobusu

2.

Wymiary zewnętrzne autobusu

3.

Masa autobusu

4.

Liczba miejsc pasażerskich

5.

Silnik

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE
AUTOBUSU POJEDYNCZEGO
1. miejski;
2. niskopodłogowy – na całej długości autobusu, bez stopni we wszystkich drzwiach;
3. pojedynczy.
Długość: 11,5 – 12,5 m; szerokość minimum: 2,5 m; wysokość maksimum: 3,25 m z
wyposażeniem.
Dopuszczalna masa całkowita: do 18 000 kg
Całkowita: minimum 80 osób, w tym miejsc siedzących dla pasażerów, co najmniej
29.
1. czterosuwowy z zapłonem samoczynnym, spełniającym normę emisji spalin
EURO 6 .
2.moc silnika zapewniająca odpowiednią dynamikę jazdy autobusu w ruchu miejskim;
3. podgrzewany filtr paliwa;
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5.1

Silnik/silniki
elektryczny/elektryczne

6.

Skrzynia biegów

7.

Zawieszenie

8.

Układ hamulcowy

4. max. pojemność silnika 10.000 cm3;
5. zbiornik paliwa o pojemności dla zasięgu min. 600 km, wlew paliwa zamykany na
klucz;
6. zbiornik na roztwór mocznika o pojemności zapewniającej przebieg min. 600 km
bez uzupełniania, wskaźnik zużycia umieszczony na tablicy rozdzielczej kierowcy,
wlew zbiornika zlokalizowany po prawej stronie autobusu z opisem „AdBlue”, a jego
konstrukcja musi uniemożliwić przypadkowe zatankowanie oleju napędowego;
7. automatyczny system wykrywania i gaszenia pożaru w komorze silnika - obsługa
serwisowa systemu stanowi jedno z kryteriów oceny ofert
8. gniazdo z interfejsem i oprogramowaniem diagnostycznym producenta w języku
polskim.
Oprogramowanie diagnostyczne producenta autobusu musi umożliwiać diagnozę w
zakresie zgodnym z zakresem udzielonej autoryzacji w pełnym okresie użytkowania
autobusu (15 lat).
1. napęd hybrydowy redukujący zanieczyszczenie i hałas do atmosfery;
2. magazynowanie energii elektrycznej;
2.1. akumulacja energii elektrycznej może pochodzić z rekuperacji oraz nadmiaru
chwilowej mocy silnika wysokoprężnego, które mogą występować jednocześnie lub
niezależnie od siebie
2.2. magazyn energii musi być zbudowany w oparciu o akumulatory, lub/i
superkondensatory lub też inne urządzenia o porównywalnych zdolnościach do
magazynowania energii
2.3. zabudowa magazynu energii musi umożliwić wymianę jego elementów w
warunkach warsztatowych Zamawiającego
2.4 w przypadku zastosowania zasobników energii elektrycznej wymagających
regularnego doładowywania na postoju a także cyklicznej ich wymiany ze względu na
zużycie eksploatacyjne, Wykonawca ma zagwarantować zdolność eksploatacyjną tych
urządzeń przez 12 lat eksploatacji.
W przypadku konieczności doładowywania Dostawca zobowiązany jest do
dostarczenia (do każdego autobusu) urządzeń ładujących akumulatory w trakcie
postoju autobusu na terenie zajezdni.
Oprogramowanie diagnostyczne producenta autobusu musi umożliwiać diagnozę w
zakresie zgodnym z zakresem udzielonej autoryzacji w pełnym okresie użytkowania
autobusu (15 lat).
System przeniesienia napędu bez skrzyni biegów lub wykorzystujący automatyczną
czterobiegową skrzynię biegów.
Pneumatyczne z elektronicznym układem regulacji wysokości zawieszenia (ECAS) z
gniazdem i interfejsem oprogramowanie diagnostyczne w języku polskim:
1. przyklęk i podnoszenie na prawą stronę, sterowanie z pulpitu kierowcy;
2. resory pneumatyczne (miechy gumowe), amortyzatory, stabilizator osi.
Pneumatyczny:
1. hamulec zasadniczy – dwa niezależne obwody z systemem EBS (ABS i ASR);
2. hamulec postojowy – pneumatyczny działający na oś napędową, sterowany
dźwignią zlokalizowaną na stanowisku (miejscu) pracy kierowcy;
3. hamulec przystankowy uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi lub ręcznie
za pomocą przełącznika (dźwigni) zlokalizowanej na desce rozdzielczej kierowcy,
4. hamulce tarczowe, zaciski z automatyczną regulacją luzu, klocki hamulcowe
bezazbestowe na wszystkich osiach;
5. sprężarka o wysokiej wydajności umożliwiającej utrzymanie stałego ciśnienia w

27

Nr sprawy DT.01.ZP.2020

9.

Układ kierowniczy

10.

Układ chłodzenia i ogrzewania

11.

Wentylacja wymuszona i
naturalna przestrzeni
pasażerskiej, klimatyzacja

12.

Konstrukcja nośna nadwozia

13.

Poszycie zewnętrzne nadwozia

warunkach komunikacji miejskiej;
6. podgrzewany osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu;
7. szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła
zewnętrznego, umieszczone z przodu i tyłu autobusu;
8. przyłącze diagnostyczne wraz z opisem przyłączy, umożliwiające pełną ocenę stanu
technicznego układu.
1. ze wspomaganiem hydraulicznym, wyposażony w przyłącze diagnostyczne;
2. regulowane położenie koła kierownicy.
1. przewody wodne wykonane z materiałów odpornych na korozję, izolowane
termicznie w miejscach narażonych na duże zmiany temperatury;
2. ogrzewanie wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane za
pomocą grzejników konwektorowych oraz przez nagrzewnice z wentylatorami –
minimum trzy, tak umieszczonych w przestrzeni pasażerskiej, aby zapewniały w
okresie zimowym temperaturę min. + 5o C oraz jedna w kabinie kierowcy;
3. podłączony w układ niezależny od pracy silnika agregat grzewczy zasilany z
głównego zbiornika paliwa z możliwością ustawienia czasu samoczynnego włączania
oraz licznik pracy umieszczony na desce rozdzielczej kierowcy.
1. wentylatory dwukierunkowe (nadmuch – wyciąg) o dużym wydatku powietrza dwie
sztuki umieszczone w dachu, sterowane z miejsca kierowcy;
2. w oknach bocznych okienka uchylne lub przesuwne, min. po 3 na każdej stronie,
ryglowane;
3. wywietrzniki dachowe minimum 2 szt. z napędem elektrycznym, sterowane z
miejsca kierowcy i blokowane w chwili załączenia klimatyzacji;
4. urządzenie klimatyzacyjne wspólne dla kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej,
tryb pracy grzanie-chłodzenie, urządzenie klimatyzacyjne powinno się włączać przy
temperaturze powietrza na zewnątrz pojazdu od +22 0C w górę, minimalna moc
chłodzenia 25 kW:
a) przewody wyjść kontrolnych czynnika klimatyzacji wysokiego i niskiego
ciśnienia zakończone szybkozłączem,
b) wskaźnik temperatury na pulpicie kierowcy wskazujący wewnętrzną i
zewnętrzną temperaturę.
Wykonawca przekaże wraz z dostawą pojazdów katalog urządzenia z pełną
instrukcją obsługi producenta i napraw, sporządzoną w języku polskim lub
dostarczoną wraz z dokładnym tłumaczeniem na jeżyk polski.
Wykonana ze stali odpornej na korozję – nierdzewnej lub aluminium lub ze stali o
podwyższonej jakości zabezpieczonej przeciw korozji metodą kataforezy KTL (bez
ramy), gwarantujących minimum 12 letni okres eksploatacji pojazdu (nie dopuszcza
się użycia stali konstrukcyjnej zwykłej jakości). Pożądana (zgodnie ze słownikiem
języka polskiego) kratownica ze wzmocnieniami w postaci belki poprzecznej.
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje jakiekolwiek konserwacje bądź
wystąpią jakiekolwiek źródła korozji, wszelkie naprawy i koszty związane z
konserwacją i naprawami dotyczącymi usuwania źródeł, ognisk korozji w okresie
12 lat eksploatacji pojazdu licząc od daty protokolarnego przekazania autobusu,
będzie wykonywać i ponosić Wykonawca (ogniska korozji powstałe w wyniku
mechanicznego uszkodzenia konserwacji są wyłączone z odpowiedzialności
Wykonawcy).
Wykonane z blachy odpornej na korozję – nierdzewnej lub aluminium lub z blachy o
podwyższonej jakości zabezpieczone przeciw korozji metodą kataforezy KTL w
sposób gwarantujący co najmniej 10 – letni okres eksploatacji autobusu oraz
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14.

Wykończenie wnętrza

15.

Przedział pasażerski

16.

Siedzenia pasażerskie

17.

Drzwi

elementów z tworzyw sztucznych (jeżeli w produkowanym autobusie mają one
zastosowanie).
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje jakiekolwiek konserwacje bądź wystąpią
jakiekolwiek źródła korozji, wszelkie naprawy i koszty związane z konserwacją i
naprawami dotyczącymi usuwania źródeł, ognisk korozji w okresie 10 lat
eksploatacji pojazdu licząc od daty protokolarnego przekazania autobusu, będzie
wykonywać i ponosić Wykonawca (ogniska korozji powstałe w wyniku
mechanicznego uszkodzenia konserwacji są wyłączone z odpowiedzialności
Wykonawcy).
1. ściany boczne i sufit wykonane z materiałów laminowanych odpornych na wilgoć
lub tworzyw sztucznych;
2. podłoga wykonana z płyty wodoodpornej, pokryta szarą wykładziną
przeciwślizgową z odmiennym kolorem w strefie drzwi (kolor ostrzegawczy żółty lub
pomarańczowy) zgrzewaną na złączach i wykończona listwami ozdobnymi;
3. materiały użyte wewnątrz konstrukcji oferowanego autobusu – niepalne, zgodnie z
warunkami określonymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 24 października 1995 roku z późn. zm.
1. podłoga płaska na całej długości autobusu, bez stopni we wszystkich trzech
wejściach, wysokość od podłoża do wejścia max. 340 mm;
2. przy drugich drzwiach rampa dla wózka inwalidzkiego opuszczana i podnoszona
ręcznie za pomocą haka przez kierowcę, wewnątrz miejsce do przewozu wózków;
3. przyciski sygnalizujące przy drugich drzwiach na zewnątrz i wewnątrz autobusu w
obrębie postoju wózka inwalidzkiego;
4. mocowanie wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa
bezwładnościowego;
5. stelaż do zamocowania biletomatu przy drugich drzwiach pod oknem, naprzeciwko
miejsca dla wózka inwalidzkiego;
6. wyposażony w śmietniczki metalowe (min. 3 szt.) umocowane w pobliżu drzwi.
Profilowane, ergonomiczne pokryte tapicerką odporną na zabrudzenie, ścieranie i
zniszczenie. Tworzywo konstrukcji fotela odporne na malowanie graffiti, łatwo
zmywalne, kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym. Pożądane (zgodnie ze
słownikiem języka polskiego) siedzenia Kiel.
Wykonawca przedstawi wzór tapicerki do akceptacji Zamawiającemu – w terminie
45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
1. Troje drzwi dwuskrzydłowych o szerokości nie mniejszej niż 1200 mm,
otwieranych do wewnątrz, wyposażonych w mechanizm powrotnego otwierania w
przypadku natrafienia na przeszkodę;
2. sterowanie drzwi z miejsca kierowcy, przyciski sterowania podświetlane z
sygnalizacją przystanku „na żądanie” i „otwarcia”, wyposażone w system awaryjnego
otwarcia przy każdych drzwiach z wewnątrz i zewnątrz autobusu;
3. otwieranie drzwi „na żądanie”: drzwi otwierane lub zamykane pojedynczo;
4. zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i sposób automatyczny;
5. układ otwierania drzwi przez pasażera odblokowany przez kierowcę, przyciski
sterujące umieszczone wewnątrz i na zewnątrz 2, 3 drzwi;
6. dodatkowo otwieranie i zamykanie wszystkich drzwi jednym przyciskiem;
7. w przypadku zastosowania w drzwiach fotokomórek zainstalować program
umożliwiający kierowcy „przełamanie” zamykania drzwi;
8. sterowanie drzwi elektropneumatyczne;
9. w pierwszych drzwiach oddzielna obsługa obu skrzydeł z możliwością blokowanie
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18.

Miejsce pracy kierowcy

19.

Pomost przedni

20.

Instalacja elektryczna

21.

Okna

przedniego skrzydła;
10. przycisk otwierania I połowy I drzwi umieszczony (ukryty) na zewnątrz przy
zderzaku przednim z prawej strony;
11. oświetlenie zewnętrzne 2, 3 drzwi (halogen nad drzwiami).
1. wydzielona kabina kierowcy tzw. pół zamknięta, ¾ wysokości z okienkiem i półką
do sprzedaży biletów z zamkiem umożliwiającym blokowanie drzwi od środka przez
kierowcę;
2. lusterka zewnętrzne podgrzewane widoczne w polu wycierania wycieraczki (długie
ramię lusterka prawego), regulowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy,
dostosowane do częstego zdejmowania przy myciu mechanicznym nadwozia;
3. osłony przeciwsłoneczne – dla lewej szyby czołowej i lewej szyby bocznej kabiny
kierowcy;
4. zamykany na klucz patentowy schowek (kasetka) na bilety i pieniądze;
5. schowek na rzeczy osobiste kierowcy zamykany na klucz patentowy;
6. fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z wielopołożeniową regulacją
siedziska i oparcia z zagłówkiem, obrotowy, podgrzewany;
7. schowek umożliwiający schłodzenie butelki o pojemności 1,5 litra,
8. przyciemnienie szyb przednich i bocznej od strony kierowcy liczone od góry na
całej długości o szerokości 20 cm;
9. ergonomiczna tablica rozdzielcza.
1. barierka oddzielająca skrzydła I-szych drzwi;
2. bramka uchylna od barierki do kabiny kierowcy z możliwością otwierania w
kierunku przedziału pasażerskiego.
1. napięcie nominalne – 24V;
2. akumulatory zamontowane w wysuwanej obudowie;
3. woltomierz napięcia baterii głównych pojazdu wskazujący bieżące napięcie po
włączeniu stacyjki w miejscu widocznym dla kierowcy pojazdu;
4. pomieszczenie akumulatorów wykonane z materiałów odpornych na korozję;
5. blokada uruchomienia silnika przy otwartej klapie silnika;
6. wyłącznik gaszenia silnika umieszczony pod zewnętrzną klapą komory silnika.
7. gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu;
8. przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane);
9. w poszczególnych tablicach elektrycznych ideowe schematy połączeń;
10. w głównej tablicy rozdzielczej opisy bezpieczników i przekaźników;
11. zainstalowana przetwornica prądu na 12V – instalacja do podłączenia
radioodbiornika i radiotelefonu;
12. oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED przez całą długość pojazdu
z możliwością regulacji natężenia przez kierowcę w zakresie 30 %, 50% i 100 %.
Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązania umożliwiającego wyłączenia
pierwszej sekcji oświetlenia za kabiną kierowcy;
13. światła do jazdy dziennej, załączenie automatyczne po uruchomieniu silnika;
14. wyłączenie świateł mijania lub świateł dziennych po unieruchomieniu silnika;
15. lampy tylne zewnętrzne typu LED,
16. Dodatkowa instalacja elektryczna opisana w Rozdziale XV pkt. 7.
1. okna boczne, szyby pojedyncze przyciemniane, otwierane poprzez uchylne lub
przesuwne górne partie (minimum 6 szt.), ryglowane;
2. oznakowanie okien jako wyjście awaryjne i zamontowanie obok nich młotków
bezpieczeństwa (ilość zgodna z obowiązującymi przepisami);
3. odsuwane boczne okno kabiny kierowcy;
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22.

23.

Koła i ogumienie

Urządzenia informacji i obsługi
pasażerów

24.

Powłoka lakiernicza i
kolorystyka

25.

Warunki dodatkowe wymagane
od Wykonawcy w cenie dostawy
autobusu

4. szyba czołowa 3-częściowa ze szkła wielowarstwowego dzielona pionowo na pół z
wydzielonym u góry świetlikiem na tablicę informacyjną, lub inne rozwiązanie.
1. rozmiar obręczy kół - 22,5 x 7,5;
2. opony radialne całostalowe, bezdętkowe SP 372 City lub równoważne, o takiej
samej rzeźbie bieżnika;
3. koła wyważone + jedno koło zapasowe;
4. szczotki nadkola przy przedniej osi;
5. nakrętki kół wyposażone w plastikowe osłony (kapturki) ze wskaźnikiem
pokazującym poluzowanie się nakrętki koła oraz zabezpieczające przed dostawaniem
się kurzu na szpilki kół;
6. dwa kliny podkładowe pod koła.
1. autokomputer z modułem drogi, radiomodemem oraz tzw. „czarną skrzynką” w
której rejestrowane są prędkości chwilowe pojazdu oraz dane osoby prowadzącej
autobus przez ostatnie 2 godziny,: urządzenia muszą być kompatybilne z
urządzeniami stosowanymi u Zamawiającego;
2. transmisja danych z i do autokomputera za pomocą systemu IRDA (podczerwień);
3. kasowniki elektroniczne w metalowej obudowie – (3 szt. – montowane w pobliżu
drzwi w sposób nie utrudniający przemieszczaniu się pasażerów) kompatybilne z
kasownikami stosowanymi u Zamawiającego;
4. tablice informacyjne elektroniczne diodowe (kolor bursztynowy), szyby ekranów
zabezpieczone przed parowaniem:
a) przednia pełnowymiarowa, wyświetlająca numer lub literę linii oraz kierunek
jazdy – dwurzędowa;
b) boczna wyświetlająca numer lub literę linii oraz kierunek jazdy – dwurzędowa
(jedna sztuka) nad górną linią okna;
c) tylna (kwadrat), wyświetlająca numer lub literę linii – jednorzędowa;
d) boczna wyświetlająca numer lub literę linii, widoczna dla osób niedowidzących,
umieszczona wewnątrz autobusu w okolicach prawego przedniego nadkola, pierwsze
okno po prawej stronie dół-tył o wymiarach szer.:43,5 – 50 cm, wys.:32,5 – 40 cm;
e) wewnętrzna tablica informacyjna umieszczona w przedniej części autobusu pod
sufitem z m.in. automatycznym zapowiadaniem przystanków.
5. kompletna instalacja głośnomówiąca.
1. poszycie zewnętrzne – powłoki lakiernicze zewnętrzne wykonane lakierami
poliuretanowymi lub akrylowymi o podwyższonej odporności na ścieranie podczas
mycia w myjniach mechanicznych (szczotkowych);
2. kolorystyka zewnętrzna obowiązująca w SPPK;
3. kolorystka wewnętrzna – poręcze pionowe i poziome w kolorze żółtym.
1. nieodpłatne przeszkolenie co najmniej 6 pracowników Zamawiającego w zakresie
obsługi i napraw dostarczonych autobusów ;
2. nieodpłatne przeszkolenie 10 kierowców w zakresie eksploatacji i użytkowania –
nie później niż 5 dni od daty odbioru autobusów;
3. wyposażenie Zamawiającego w kompletną dokumentację technicznoeksploatacyjną, schematy układów elektrycznych i pneumatycznych, instrukcje
napraw wszystkich zespołów urządzeń i układów stosowanych w dostarczonych
autobusach oraz katalogi części zamiennych, całość dokumentacji w języku polskim
(lub z kompletnym tłumaczeniem na język polski) i przekazana w dwóch kompletach
w wersji papierowej i jednej elektronicznej.
4. wyposażenie Zamawiającego w urządzenia diagnostyczne w postaci
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26.

27.

Warunki gwarancji

Zużycie energii i emisja
zanieczyszczeń (zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 10.05.2011 w
sprawie innych niż cena
obowiązkowych kryteriów oceny
ofert w odniesieniu do
niektórych rodzajów zamówień
publicznych – Dz. U. z 2011 Nr
96, poz. 559)

oprogramowań, interfejsów niezbędnych do wykonania diagnoz, obsług i napraw
podzespołów (układów) (z aktualizacją oprogramowania diagnostycznego –
minimum 15 lat):

silnika,

skrzyni biegów,

zawieszenia pneumatycznego,

hamulcowego,

sterowania drzwi,

ogrzewania i klimatyzacji,

elektrycznych.
W/w wyposażenie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym – w terminie 45 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Minimalne wymagane przez Zamawiającego warunki gwarancji:
1. całopojazdowa, bez limitu przebiegu – min. 36 miesięcy;
2. na zewnętrzne powłoki lakiernicze – 60 miesięcy,
3. na perforację poszyć zewnętrznych – 120 m-cy oraz konstrukcje nośną – 144
miesięcy;
Zamawiający wymaga, aby zużycie oleju napędowego według testu SORT-2 wynosiło
nie więcej niż 41 dm3/100 km.
1. Maksymalne zużycie energii dla całego cyklu użytkowania autobusu nie może
przekroczyć 11 808 000 MJ, obliczone jako iloczyn zużycia paliwa wg SORT-2 i
wartości energetycznej paliwa równej 36 MJ/l (cykl użytkowania autobusu –
800 000 km przebiegu).
2. Maksymalny poziom emisji CO2 nie może przekroczyć 1066 g/km.
3. Maksymalny poziom emisji składników spalin nie może przekroczyć wartości
określonych dla Euro-6 (według testu WHTC):
a) emisja tlenku węgla (CO), max:
4,0 g/kWh
b) całkowita emisja węglowodorów (THC), max:
0,16 g/kWh
c) emisja tlenków azotu (NOx), max:
0,46 g/kWh
d) emisja (NH3), max:
10 ppm
e) masa cząstek stałych, max:
0,01 g/kWh
f) liczba cząstek stałych, max:
6 x 10 11 g/kWh

Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy, w związku z zamieszczeniem w opisie przedmiotu
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2) AUTOBUSY PRZEGUBOWE:

Lp.
1.

WARUNKI
PARAMETRU
Typ autobusu

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE
AUTOBUSU PRZEGUBOWEGO
1. miejski;
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3.
4.

Wymiary zewnętrzne
autobusu
Masa autobusu
Liczba miejsc pasażerskich

5.

Silnik

5.1.

Silnik/silniki
elektryczny/elektryczne

6.

Skrzynia biegów

7.

Zawieszenie

2.

2. niskopodłogowy – na całej długości autobusu, bez stopni we wszystkich drzwiach;
3. przegubowy
Długość: 17,5 – 18,1 m; szerokość minimum: 2,5 m; wysokość maksimum: 3,25 m z
wyposażeniem.
Dopuszczalna masa całkowita: do 28 000 kg
Całkowita: minimum 130 osób, w tym miejsc siedzących dla pasażerów, co najmniej 35.
1. czterosuwowy z zapłonem samoczynnym, spełniającym normę emisji spalin EURO 6;
2. moc silnika zapewniająca odpowiednią dynamikę jazdy autobusu w ruchu miejskim;;
3. podgrzewany filtr paliwa;
4. max. pojemność silnika 10.000 cm3;
5. zbiornik paliwa o pojemności dla zasięgu min. 600 km, wlew paliwa zamykany na
klucz;
6. zbiornik na roztwór mocznika o pojemności zapewniającej przebieg min. 600 km bez
uzupełniania, wskaźnik zużycia umieszczony na tablicy rozdzielczej kierowcy, wlew
zbiornika zlokalizowany po prawej stronie autobusu z opisem „AdBlue”, a jego
konstrukcja musi uniemożliwić przypadkowe zatankowanie oleju napędowego;
7. automatyczny system wykrywania i gaszenia pożaru w komorze silnika wskazana 5 letnia obsługa serwisowa przez wykonawcę .
8. gniazdo z interfejsem i oprogramowaniem diagnostycznym producenta w języku
polskim z dożywotnią aktualizacją.
Oprogramowanie diagnostyczne producenta autobusu musi umożliwiać diagnozę w
zakresie zgodnym z zakresem udzielonej autoryzacji w pełnym okresie użytkowania
autobusu (15 lat).
1. napęd hybrydowy redukujący zanieczyszczenie i hałas do atmosfery;
2. magazynowanie energii elektrycznej;
2.1. akumulacja energii elektrycznej może pochodzić z rekuperacji oraz nadmiaru
chwilowej mocy silnika wysokoprężnego, które mogą występować jednocześnie lub
niezależnie od siebie
2.2. magazyn energii musi być zbudowany w oparciu o akumulatory, lub/i
superkondensatory lub też inne urządzenia o porównywalnych zdolnościach do
magazynowania energii
2.3. zabudowa magazynu energii musi umożliwić wymianę jego elementów w
warunkach warsztatowych Zamawiającego
2.4. w przypadku zastosowania zasobników energii elektrycznej wymagających
regularnego doładowywania na postoju a także cyklicznej ich wymiany ze względu na
zużycie eksploatacyjne, Wykonawca ma zagwarantować zdolność eksploatacyjną tych
urządzeń przez 12 lat eksploatacji.
W przypadku konieczności doładowywania Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia
(do każdego autobusu) urządzeń ładujących akumulatory w trakcie postoju autobusu na
terenie zajezdni.
Oprogramowanie diagnostyczne producenta autobusu musi umożliwiać diagnozę w
zakresie zgodnym z zakresem udzielonej autoryzacji w pełnym okresie użytkowania
autobusu (15 lat).
System przeniesienia napędu bez skrzyni biegów lub wykorzystujący automatyczną
czterobiegową skrzynię biegów.
Pneumatyczne z elektronicznym układem regulacji wysokości zawieszenia (ECAS) z
gniazdem i interfejsem oprogramowanie diagnostyczne w języku polskim:
1. przyklęk i podnoszenie na prawą stronę, sterowanie z pulpitu kierowcy;
2. resory pneumatyczne (miechy gumowe), amortyzatory, stabilizator osi.
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8.

Układ hamulcowy

9.

Układ kierowniczy

10.

Układ chłodzenia i
ogrzewania

11.

Wentylacja wymuszona i
naturalna przestrzeni
pasażerskiej, klimatyzacja

12.

Konstrukcja nośna
nadwozia

Pneumatyczny:
1. hamulec zasadniczy – dwa niezależne obwody z systemem EBS (ABS i ASR);
2. hamulec postojowy – pneumatyczny działający na oś napędową, sterowany dźwignią
zlokalizowaną na stanowisku (miejscu) pracy kierowcy;
3. hamulec przystankowy uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi lub ręcznie za
pomocą przełącznika (dźwigni) zlokalizowanej na desce rozdzielczej kierowcy,
4. hamulce tarczowe, zaciski z automatyczną regulacją luzu, klocki hamulcowe
bezazbestowe na wszystkich osiach;
5. sprężarka o wysokiej wydajności umożliwiającej utrzymanie stałego ciśnienia w
warunkach komunikacji miejskiej;
6. podgrzewany osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu;
7. szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła
zewnętrznego, umieszczone z przodu i tyłu autobusu;
8. przyłącze diagnostyczne wraz z opisem przyłączy, umożliwiające pełną ocenę stanu
technicznego układu.
1. ze wspomaganiem hydraulicznym, wyposażony w przyłącze diagnostyczne;
2. regulowane położenie koła kierownicy.
1. przewody wodne wykonane z materiałów odpornych na korozję, izolowane termicznie
w miejscach narażonych na duże zmiany temperatury;
2. ogrzewanie wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane za
pomocą grzejników konwektorowych oraz przez nagrzewnice z wentylatorami –
minimum pięć, tak umieszczonych w przestrzeni pasażerskiej, aby zapewniały w okresie
zimowym temperaturę min. + 5o C oraz jedna w kabinie kierowcy;
3. podłączony w układ niezależny od pracy silnika agregat grzewczy zasilany z
głównego zbiornika paliwa z możliwością ustawienia czasu samoczynnego włączania
oraz licznik pracy umieszczony na tablicy rozdzielczej kierowcy.
1. wentylatory dwukierunkowe (nadmuch – wyciąg) o dużym wydatku powietrza po
dwie szt. w każdym członie, umieszczone w dachu, sterowane z miejsca kierowcy;
2. w oknach bocznych okienka uchylne lub przesuwne, min. po 5 na każdej stronie,
muszą posiadać możliwość ryglowania;
3. wywietrzniki dachowe minimum 3 szt. z napędem elektrycznym, sterowane z miejsca
kierowcy i blokowane w chwili załączenia klimatyzacji;
4. urządzenie klimatyzacyjne wspólne dla kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej,
tryb pracy grzanie-chłodzenie, urządzenie klimatyzacyjne powinno się włączać przy
temperaturze powietrza na zewnątrz pojazdu od +22 0C w górę minimalna moc
chłodzenia 25 kW:
a) przewody wyjść kontrolnych czynnika klimatyzacji wysokiego i niskiego
ciśnienia zakończone szybkozłączem,
b) wskaźnik temperatury na pulpicie kierowcy wskazujący wewnętrzną i
zewnętrzną temperaturę.
Wykonawca przekaże wraz z dostawą pojazdów katalog urządzenia z pełną instrukcją
obsługi producenta i napraw w języku polskim.
Wykonana ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej, aluminium lub ze stali o
podwyższonej jakości zabezpieczonej przeciw korozji metodą kataforezy KTL (bez
ramy), gwarantujących minimum 12 letni okres eksploatacji pojazdu (nie dopuszcza się
użycia stali konstrukcyjnej zwykłej jakości). Pożądana (zgodnie ze słownikiem języka
polskiego) kratownica ze wzmocnieniami w postaci belek poprzecznych.
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje jakiekolwiek konserwacje bądź wystąpią
jakiekolwiek źródła korozji, wszelkie naprawy i koszty związane z konserwacją i
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13.

Poszycie zewnętrzne
nadwozia

14.

Wykończenie wnętrza

15.

Przedział pasażerski

16.

Siedzenia pasażerskie

17.

Drzwi

naprawami dotyczącymi usuwania źródeł, ognisk korozji w okresie 12 lat eksploatacji
pojazdu licząc od daty protokolarnego przekazania autobusu, będzie wykonywać i
ponosić Wykonawca (ogniska korozji powstałe w wyniku mechanicznego uszkodzenia
konserwacji są wyłączone z odpowiedzialności Wykonawcy).
Wykonane z blachy odpornej na korozję, aluminium lub z blachy o podwyższonej
jakości zabezpieczone przeciw korozji metodą kataforezy KTL w sposób gwarantujący
co najmniej 10 – letni okres eksploatacji autobusu oraz elementów z tworzyw
sztucznych (jeżeli w produkowanym autobusie mają one zastosowanie).
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje jakiekolwiek konserwacje bądź wystąpią
jakiekolwiek źródła korozji, wszelkie naprawy i koszty związane z konserwacją i
naprawami dotyczącymi usuwania źródeł, ognisk korozji w okresie 10 lat eksploatacji
pojazdu licząc od daty protokolarnego przekazania autobusu, będzie wykonywać i
ponosić Wykonawca (ogniska korozji powstałe w wyniku mechanicznego uszkodzenia
konserwacji są wyłączone z odpowiedzialności Wykonawcy).
1. ściany boczne i sufit wykonane z materiałów laminowanych odpornych na wilgoć lub
tworzyw sztucznych;
2. podłoga wykonana z płyty wodoodpornej, pokryta szarą wykładziną przeciwślizgową
z odmiennym kolorem w strefie drzwi (kolor ostrzegawczy żółty lub pomarańczowy)
zgrzewaną na złączach i wykończona listwami ozdobnymi;
3. materiały użyte wewnątrz konstrukcji oferowanego autobusu – niepalne, zgodnie z
warunkami określonymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 24 października 1995 roku z późn. zm.
1. podłoga płaska na całej długości autobusu, bez stopni we wszystkich czterech
wejściach, wysokość od podłoża do wejścia max. 340 mm;
2. przy drugich drzwiach rampa dla wózka inwalidzkiego opuszczana i podnoszona
ręcznie za pomocą haka przez kierowcę, wewnątrz miejsce do przewozu wózków;
3. przyciski sygnalizujące przy drugich drzwiach na zewnątrz i wewnątrz autobusu w
obrębie postoju wózka inwalidzkiego;
4. mocowanie wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa
bezwładnościowego;
5. stelaż do zamocowania biletomatu przy drugich drzwiach pod oknem, naprzeciwko
miejsca dla wózka inwalidzkiego;
6. wyposażony w śmietniczki metalowe (min. 4 szt.) umocowane w pobliżu drzwi.
Profilowane, ergonomiczne pokryte tapicerką odporną na zabrudzenie, ścieranie i
zniszczenie. Tworzywo konstrukcji fotela odporne na malowanie graffiti, łatwo
zmywalne, kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym. Pożądane (zgodnie ze słownikiem
języka polskiego) siedzenia Kiel.
Wykonawca przedstawi wzór tapicerki do akceptacji Zamawiającemu – w terminie 45
dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
1. czworo drzwi dwuskrzydłowych o szerokości nie mniejszej niż 1200 mm, otwieranych
do wewnątrz, wyposażonych w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku
natrafienia na przeszkodę;
2. sterowanie drzwi z miejsca kierowcy, przyciski sterowania podświetlane z
sygnalizacją przystanku „na żądanie” i „otwarcia”, wyposażone w system awaryjnego
otwarcia przy każdych drzwiach z wewnątrz i zewnątrz autobusu;
3. otwieranie drzwi „na żądanie”: drzwi otwierane lub zamykane pojedynczo;
4. zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i sposób automatyczny;
5. układ otwierania drzwi przez pasażera odblokowany przez kierowcę, przyciski
sterujące umieszczone wewnątrz i na zewnątrz 2, 3 i 4 drzwi;
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18.

Miejsce pracy kierowcy

19.

Pomost przedni

20.

Instalacja elektryczna

6. dodatkowo otwieranie i zamykanie wszystkich drzwi jednym przyciskiem;
7. w przypadku zastosowania w drzwiach fotokomórek zainstalować program
umożliwiający kierowcy „przełamanie” zamykania drzwi;
8. sterowanie drzwi elektropneumatyczne;
9. w pierwszych drzwiach oddzielna obsługa obu skrzydeł z możliwością blokowanie
przedniego skrzydła;
10. przycisk otwierania I połowy I drzwi umieszczony (ukryty) na zewnątrz przy
zderzaku przednim z prawej strony;
11. oświetlenie zewnętrzne 2, 3 i 4 drzwi (halogen nad drzwiami).
1. wydzielona kabina kierowcy tzw. pół zamknięta, ¾ wysokości z okienkiem i półką do
sprzedaży biletów z zamkiem umożliwiającym blokowanie drzwi od środka przez
kierowcę;
2. lusterka zewnętrzne podgrzewane widoczne w polu wycierania wycieraczki (długie
ramię lusterka prawego), regulowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy dostosowane
do częstego zdejmowania przy myciu mechanicznym nadwozia;
3. osłony przeciwsłoneczne – dla lewej szyby czołowej i lewej szyby bocznej kabiny
kierowcy;
4. zamykany na klucz patentowy schowek (kasetka) na bilety i pieniądze;
5. schowek na rzeczy osobiste kierowcy zamykany na klucz patentowy;
6. fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z wielopołożeniową regulacją
siedziska i oparcia z zagłówkiem, obrotowy, podgrzewany;
7. schowek umożliwiający schłodzenie butelki o pojemności 1,5 litra;
8. przyciemnienie szyb przednich i bocznej od strony kierowcy liczone od góry na całej
długości o szerokości 20 cm;
9. ergonomiczna tablica rozdzielcza.
1. barierka oddzielająca skrzydła I-szych drzwi;
2. bramka uchylna od barierki do kabiny kierowcy z możliwością otwierania w kierunku
przedziału pasażerskiego.
1. napięcie nominalne – 24V;
2. akumulatory zamontowane w wysuwanej obudowie;
3. woltomierz napięcia baterii głównych pojazdu wskazujący bieżące napięcie po
włączeniu stacyjki w miejscu widocznym dla kierowcy pojazdu;
4.. pomieszczenie akumulatorów wykonane z materiałów odpornych na korozję;
5. blokada uruchomienia silnika przy otwartej klapie silnika;
6. wyłącznik gaszenia silnika umieszczony pod zewnętrzną klapą komory silnika.
7. gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu;
8. przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane);
9. w poszczególnych tablicach elektrycznych ideowe schematy połączeń;
10. w głównej tablicy rozdzielczej opisy bezpieczników i przekaźników;
11. zainstalowana przetwornica prądu na 12V – instalacja do podłączenia
radioodbiornika i radiotelefonu;
12. oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED przez całą długość pojazdu z
możliwością regulacji natężenia przez kierowcę w zakresie 30 %, 50% i 100 %.
Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązania umożliwiającego wyłączenia pierwszej
sekcji oświetlenia za kabiną kierowcy;
13. światła do jazdy dziennej załączane automatycznie po uruchomieniu silnika;
14. wyłączenie świateł mijania lub świateł dziennych po unieruchomieniu silnika;
15. lampy tylne zewnętrzne typu LED,
16. Dodatkowa instalacja elektryczna opisana w Rozdziale XV pkt. 8.
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21.

Okna

22.

Koła i ogumienie

23.

Urządzenia informacji i
obsługi pasażerów

24.

Powłoka lakiernicza i
kolorystyka

25.

Warunki dodatkowe
wymagane od Wykonawcy w
cenie dostawy autobusu

1. okna boczne, szyby pojedyncze przyciemniane, otwierane poprzez uchylne lub
przesuwne górne partie (minimum 10 szt.) ryglowane;
2. oznakowanie okien jako wyjście awaryjne i zamontowanie obok nich młotków
bezpieczeństwa (ilość zgodna z obowiązującymi przepisami);
3. odsuwane boczne okno kabiny kierowcy;
4. szyba czołowa 3-częściowa ze szkła wielowarstwowego dzielona pionowo na pół z
wydzielonym u góry świetlikiem na tablicę informacyjną, lub inne rozwiązanie.
1. rozmiar obręczy kół - 22,5 x 7,5;
2. opony radialne całostalowe, bezdętkowe SP 372 City lub równoważne, o takiej samej
rzeźbie bieżnika;
3. koła wyważone + jedno koło zapasowe;
4. szczotki nadkola przy przedniej osi;
5. nakrętki kół wyposażone w plastikowe osłony (kapturki) ze wskaźnikiem
pokazującym poluzowanie się nakrętki koła oraz zabezpieczające przed dostawaniem się
kurzu na szpilki kół;
6. dwa kliny podkładowe pod koła.
1. autokomputer z modułem drogi, radiomodemem oraz tzw. „czarną skrzynkę” w której
rejestrowane są prędkości chwilowe pojazdu oraz dane osoby prowadzącej autobus przez
ostatnie 2 godziny, urządzenia muszą być kompatybilne z urządzeniami stosowanymi u
Zamawiającego;
2. transmisja danych z i do autokomputera za pomocą systemu IRDA (podczerwień);
3. kasowniki elektroniczne w metalowej obudowie – (4 szt. – montowane w pobliżu
drzwi w sposób nie utrudniający przemieszczaniu się pasażerów) kompatybilne z
kasownikami stosowanymi u Zamawiającego;
4. tablice informacyjne elektroniczne diodowe (kolor bursztynowy), szyby ekranów
zabezpieczone przed parowaniem:
a) przednia pełnowymiarowa, wyświetlająca numer lub literę linii oraz kierunek jazdy
– dwurzędowa;
b) boczna wyświetlająca numer lub literę linii oraz kierunek jazdy – dwurzędowa
(dwie sztuki, jedna po prawej stronie w pierwszym członie, druga po prawej stronie w
drugim członie autobusu na tej samej wysokości, co pierwsza powyżej górnych linii
okien);
c) tylna (kwadrat), wyświetlająca numer lub literę linii – jednorzędowa;
d) boczna wyświetlająca numer lub literę linii, widoczna dla osób niedowidzących,
umieszczona wewnątrz autobusu w okolicach prawego przedniego nadkola, pierwsze
okno po prawej stronie dół-tył o wymiarach szer.: 43,5 - 50 cm, wys.: 32,5 - 40 cm;
e) dwie wewnętrzne tablice informacyjne, jedna umieszczona w przedniej części
autobusu pod sufitem, druga za przegubem pod sufitem z m. in. automatycznym
zapowiadaniem przystanków.
5. kompletna instalacja głośnomówiąca.
1. poszycie zewnętrzne – powłoki lakiernicze zewnętrzne wykonane lakierami
poliuretanowymi lub akrylowymi o podwyższonej odporności na ścieranie podczas
mycia w myjniach mechanicznych (szczotkowych);
2. kolorystyka zewnętrzna obowiązująca w SPPK;
3. kolorystka wewnętrzna – poręcze pionowe i poziome w kolorze żółtym.
1. nieodpłatne przeszkolenie co najmniej 6 pracowników Zamawiającego w zakresie
obsługi i napraw dostarczonych autobusów;
2. nieodpłatne przeszkolenie 10 kierowców w zakresie eksploatacji i użytkowania – nie
później niż 5 dni od daty odbioru autobusów;
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26.

Warunki gwarancji

27.

Zużycie energii i emisja
zanieczyszczeń (zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia
10.05.2011 w sprawie innych
niż cena obowiązkowych
kryteriów oceny ofert w
odniesieniu do niektórych
rodzajów zamówień
publicznych – Dz. U. z 2011
Nr 96, poz. 559)

3. udzielenie Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej w zakresie wykonywania obsług i
napraw gwarancyjnych dostarczonych autobusów (umowa serwisowa);
4. wyposażenie Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną,
schematy układów elektrycznych i pneumatycznych, instrukcje napraw wszystkich
zespołów urządzeń i układów stosowanych w dostarczonych autobusach oraz katalogi
części zamiennych, całość dokumentacji w języku polskim i przekazana w dwóch
kompletach w wersji papierowej i jednej elektronicznej.
5. wyposażenie Zamawiającego w urządzenia diagnostyczne w postaci
oprogramowań, interfejsów niezbędnych do wykonania diagnoz, obsług i napraw
podzespołów (układów) (z aktualizacją oprogramowania diagnostycznego – minimum
15 lat):

silnika,

skrzyni biegów,

zawieszenia pneumatycznego,

hamulcowego,

sterowania drzwi,

ogrzewania i klimatyzacji,

elektrycznych.
W/w wyposażenie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym – w terminie 45 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Minimalne wymagane przez Zamawiającego warunki gwarancji:
1. całopojazdowa, bez limitu przebiegu – min. 36 miesięcy;
2. na zewnętrzne powłoki lakiernicze – 60 miesięcy,
3. na perforację poszyć zewnętrznych – 120 m-cy oraz konstrukcje nośną – 144
miesięcy;
Zamawiający wymaga, aby zużycie oleju napędowego według testu SORT-2 wynosiło
nie więcej niż 54 dm3/100 km.
1. Maksymalne zużycie energii dla całego cyklu użytkowania autobusu nie może
przekroczyć 15 552 000 MJ, obliczone jako iloczyn zużycia paliwa wg SORT-2 i
wartości energetycznej paliwa równej 36 MJ/l (cykl użytkowania autobusu – 800 000 km
przebiegu).
2. Maksymalny poziom emisji CO2 nie może przekroczyć 1404 g/km.
3. Maksymalny poziom emisji składników spalin nie może przekroczyć wartości
określonych dla Euro-6 (według testu WHTC):
a) emisja tlenku węgla (CO), max:
4,0 g/kWh
b) całkowita emisja węglowodorów (THC), max:
0,16 g/kWh
c) emisja tlenków azotu (NOx), max:
0,46 g/kWh
d) emisja (NH3), max:
10 ppm
e) masa cząstek stałych, max:
0,01 g/kWh
f) liczba cząstek stałych, max:
6 x 1011g/kWh

Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy , w związku z zamieszczeniem w opisie przedmiotu
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
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3.

4.

5.

6.

Dodatkowa instalacja elektryczna do obsługi urządzeń systemu GMV:

Nazwa urządzenia i parametry – autobus
pojedynczy
Komputer pokładowy M20
Wymiary: wys. 44 mm, szer. 236 mm, dł. 200 mm
Waga: 1,295 kg
Zasilanie: 9 – 36 V
Ilość: 1 szt.

Nazwa urządzenia i parametry – autobus
przegubowy
Komputer pokładowy M20
Wymiary: wys. 44 mm, szer. 236 mm, dł. 200
mm
Waga: 1,295 kg
Zasilanie: 9 – 36 V
Ilość: 1 szt.
Monitor pokładowy
Monitor pokładowy
Wymiary: gr. 28 mm, szer. 123 mm, dł. 179 mm
Wymiary: gr. 28 mm, szer. 123 mm, dł. 179 mm
Waga: 0,5 kg
Waga: 0,5 kg
Zasilanie: 8 – 36 V
Zasilanie: 8 – 36 V
Zużycie energii: 4 W
Zużycie energii: 4 W
Ilość: 1 szt.
Ilość: 1 szt.
Kasownik CTC-910
Kasownik CTC-910
Wymiary: wys. 306 mm, szer. 188 mm, gr. 127 Wymiary: wys. 306 mm, szer. 188 mm, gr. 127
mm
mm
Waga: 1,3 kg
Waga: 1,3 kg
Zasilanie: 9-32 V
Zasilanie: 9-32 V
Pobór prądu: 3,6 A
Pobór prądu: 3,6 A
Ilość: 3 szt.
Ilość: 4 szt.
Biletomat mobilny TRB-412MT
Biletomat mobilny TRB-412MT
Wymiary: dł. 750 mm, szer. 400 mm, wys. 250 mm Wymiary: dł. 750 mm, szer. 400 mm, wys.250
Waga: 45 kg
mm
Zasilanie: 24 V ± 30%
Waga: 45 kg
Maksymalna moc: 465 W
Zasilanie: 24 V ± 30%
Ilość szt. 1
Maksymalna moc: 465 W
Ilość szt. 1
Wyświetlacz
ciekłokrystaliczny
informacji Wyświetlacz
ciekłokrystaliczny
informacji
pasażerskiej WLED TN TFT
pasażerskiej WLED TN TFT
Wymiary (mm): 540,2 x 401,3 x 215
Wymiary (mm): 540,2 x 401,3 x 215
Waga: 4,1 kg
Waga: 4,1 kg
Zasilanie: 100-120 V/220-240 V; 0,6 A/0,35 A
Zasilanie: 100-120 V/220-240 V; 0,6 A/0,35 A
Pobór mocy: 32 W
Pobór mocy: 32 W
Ilość: 1 szt.
Ilość: 1 szt.
W drugim członie autobusu wykonanie
mocowania i wyprowadzenie instalacji pod
montaż 2 – go wyświetlacza
Monitoring autobusu – kamery
Monitoring autobusu – kamery
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8.

9.

10.

Wymiary (mm): 113 x 86
Waga: 0,5 kg
Zasilanie DC12 V
Pobór mocy: 4 W
Ilość: 4 szt. (jedna monitoring kierunku jazdy,
pozostałe wnętrze przestrzeni pasażerskiej)
Rejestrator wideo REC30S
Wymiary: wys. 88 mm, szer. 266 mm, gł. 203 mm
Waga: 2,5 kg
Zasilanie: 9 – 36 V
Pobór prądu przy zasilaniu 24 V: 0,7 A
Ilość szt. 1

Wymiary (mm): 113 x 86
Waga: 0,5 kg
Zasilanie DC12 V
Pobór mocy: 4 W
Ilość: 5 szt. (jedna monitoring kierunku jazdy,
pozostałe wnętrze przestrzeni pasażerskiej)
Rejestrator wideo REC30S
Wymiary: wys. 88 mm, szer. 266 mm, gł. 203
mm
Waga: 2,5 kg
Zasilanie: 9 – 36 V
Pobór prądu przy zasilaniu 24 V: 0,7 A
Ilość szt. 1
MINIAUDIO 20
MINIAUDIO 20
Wymiary (mm): 44 x 236 x 105
Wymiary (mm): 44 x 236 x 105
Waga: 0,56 kg
Waga: 0,56 kg
Zasilanie: 9 – 36 V
Zasilanie: 9 – 36 V
Pobór prądu: 3,6 A
Pobór prądu: 3,6 A
Ilość szt.1
Ilość szt.1
Głośnik w kabinie kierowcy
Głośnik w kabinie kierowcy
Wymiary (mm): 74 x 70 x 30
Wymiary (mm): 74 x 70 x 30
Pobór mocy: 5 W
Pobór mocy: 5 W
Ilość szt. 1
Ilość szt. 1
Bateria (montaż poza przedziałem pasażerskim i Bateria (montaż poza przedziałem pasażerskim i
kabiną kierowcy)
kabiną kierowcy)
Wymiary (mm): 151 x 99 x 94
Wymiary (mm): 151 x 99 x 94
Waga: 4,4 kg
Waga: 4,4 kg
Napięcie: 12 V
Napięcie: 12 V
Pojemność: 12 Ah
Pojemność: 12 Ah
Pobór prądu: 3,6 A
Pobór prądu: 3,6 A
Ilość szt. 1
Ilość szt. 1
Szczegółowe warunki zabudowy i podłączenia instalacji dla w/w urządzeń zostaną uzgodnione
z Wykonawcą, z którym podpisana zostanie umowa.
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