
Uchwała Nr j.S ûdS .
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa autobusu w ramach projektu pn. „Remont 
spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego 
wyposażenia”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047)

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa autobusu w ramach projektu pn. „Remont 
spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego 
wyposażenia”.

§2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa autobusu w ramach projektu pn. „Remont spichlerza 
z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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BSI.272.31.2013

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa autobusu w ramach projektu pn. Remont spichlerza z przeznaczeniem 

na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia
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I. Zamawiający
Powiat Łowicki
ul. Stanisławskiego 30,
99-400 Łowicz.

II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) zwanej dalej „Ustawą” oraz aktów 

wykonawczych wydanych na postawie Ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. autobusu wraz z przyczepką, 

w konfiguracji 20 (łącznie z kierowcą) + 1 miejsce dla pilota.

2. Oznaczenie wg CPV:

34121200-3 Autobusy z przyczepą.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 7 
do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
4. Termin gwarancji

Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji 
w następującym zakresie:

4.1. gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne 

(zwana dalej gwarancją mechaniczną) - min. 2 lata,

4.2. gwarancja na perforację nadwozia min. 10 lat,

4.3. gwarancja na powłokę lakierniczą min. 3 lata, licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru techniczno- jakościowego.

IV. Termin wykonania zamówienia
Całość zamówienia należy wykonać w terminie do 18 grudnia 2013 r.
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Przepisy prawa nie nakładają na Wykonawcę obowiązku posiadania uprawnień 

do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona 

oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Wykonawca musi wykazać i udokumentować, iż w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 

krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej trzy dostawy 

autobusów o wartości brutto każdego z nich min. 200 000,00 zł.

Jeżeli Wykonawca wartość dostawy określi w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień 

poprzedzający opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykazu głównych 

dostaw oraz załączonych dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane 

należycie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku dotyczącego dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku będzie dokonana 
na podstawie analizy oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

złożonego przez Wykonawcę.
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4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. Ocena jego spełniania będzie dokonana

na podstawie analizy oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

złożonego przez Wykonawcę.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne 

dokumenty wymagane w ofercie
1. W celu umożliwienia Zamawiającemu zweryfikowania zdolności Wykonawców 

do należytego wykonania zamówienia każdy z nich przedkłada wraz z ofertą 

następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ -

- złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy.

2) Wykaz wykonanych głównych dostaw 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 z załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane należycie.

a) W wykazie należy wskazać dostawy wykonane w okresie trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym 
okresie, w tym obowiązkowo należy wskazać dostawy autobusów o wartości brutto 

każdego z nich min. 200 000,00 zł.
b) Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych głównych dostaw, 

w tym obowiązkowo dla co najmniej 3 dostaw autobusów o wartości brutto każdego 
z nich min. 200 000,00 zł. Dowody te muszą określać, czy dostawy zostały wykonane 

należycie.

c) Dowodami, o których powyżej są zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 231) w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 

te dokumenty mogą być składane:
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- poświadczenia,

- oświadczenia Wykonawcy -  jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

d) W miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 w w. rozporządzenia 
Wykonawca może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 

dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

e) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy 

wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów.

f) W wykazie należy uwzględnić dostawy zakończone przed upływem terminu 

składania ofert.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, każdy z Wykonawców przedkłada wraz z ofertą następujące 

oświadczenia i dokumenty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodne 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - złożone w formie oryginału 

i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.
3) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział 

w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 

podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 1-2.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: i
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Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 2 

przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości. Dokument/dokumenty te, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa:

Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu wydane zgodne z obowiązującymi 

przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (dla autobusu).

5. Wraz z ofertą należy również złożyć następujące dokumenty i załączniki:

1) Pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania 
za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/osoby, których 

umocowanie do wykonywania tych czynności nie wynika z innych przedstawionych 

z ofertą dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez notariusza),

2) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub/i osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia innych podmiotów jest zobowiązany udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób 
do kontaktu

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy 

pisemnej.

2. Oświadczenia i dokumenty (w tym pytania kierowane do Zamawiającego, 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienia o wykluczeniu 

Wykonawców i odrzuceniu ofert lub o unieważnieniu postępowania, wezwania 
do wyjaśnienia treści złożonych ofert, oświadczenia, dokumenty, wezwania 
do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw) będą przekazywane
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za pomocą poczty elektronicznej. Oferta, czy też dokumenty składane 

przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w trybie 

art. 26 ust. 3 Ustawy muszą być złożone w formie pisemnej w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej zgłasza 

to Zamawiającemu. W takiej sytuacji strony będą się porozumiewać za pomocą 
faksu.

4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach 

dotyczących zagadnień formalnych oraz do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty 

elektronicznej są:

Magdalena Żurawska 

Rafał Pawłowski

tel. (046) 837 54 48, faks (046) 837 56 78 w godzinach: 8:00 -  16:00. 

e-mail: rip@powiatlowicki.pl

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień 
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach 

wymagających zachowania pisemności postępowania.

6. Zamawiający umożliwi w swojej siedzibie sporządzanie kopii lub odpisów protokołu 

wraz z załącznikami. Zamawiający prześle na wniosek Wykonawcy kopię protokołu 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem Zamawiającego. 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert 
w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących 
załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7

mailto:rip@powiatlowicki.pl


Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SIWZ.

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazana przez Zamawiającego 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego.

9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających 

się na SIWZ. Zmiana zostanie niezwłocznie, pisemnie przekazana wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, 

jeżeli modyfikacja SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu, lub gdy treść ogłoszenia nie ulega zmianie a niezbędny jest 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji.
10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do dnia, w którym upływa 

termin składania ofert do godz. 11.00. wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł 

(słownie: sześć tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:

1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
nr 83 9297 0005 0754 1561 2061 0003,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
kredytowej,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit 

b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz 1158 z późn. zm .).
3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca może 

dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego 

przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać „Wadium -  Dostawa autobusu”.
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4. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu 

wystawionego na rzecz Powiatu Łowickiego. Dokumenty te muszą zachowywać 
ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego 
wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków 

na rachunek bankowy Zamawiającego.

6. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formach określonych w ust. 2 oryginał składa 

w oddzielnej kopercie opisanej następująco: „Wadium -  Dostawa autobusu” 

w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 

Łowicz w terminie wskazanym w ust. 1 a kopię dołącza do oferty.

7. Zwrot wadium

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11,

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium w sytuacji opisanej w ust. 7 pkt. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 

w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub nie uzupełnił pełnomocnictw, chyba 

że udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
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w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą
1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 Ustawy termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni. 

Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. 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 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 

60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta pod rygorem nieważności zostanie sporządzona w formie pisemnej.

Oferta zostanie sporządzona na właściwym formularzu oferty (bądź w takiej samej 

formie) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykonawcy nie wolno 

dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” 
opracowanym przez Zamawiającego.

2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności 

formularz oferty i załączniki zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według 

poniższych wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów 

nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy".

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną kompleksową ofertę zawierającą 

jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę.

4. Wykonawcy składający ofertę wspólną:

1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego 

pełnomocnika;
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2) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; 

zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego, Zamawiający kieruje 

informacje, korespondencję, itp.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty.

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (nie dotyczy folderów 

reklamowych), na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

7. Zaleca się aby każda strona oferty i załączników była ponumerowana kolejnymi 

numerami i ułożona w kolejności przedstawionej w SIWZ. Strony oferty powinny być 
podpisane jak wyżej i trwale spięte (zszyte). Wszelkie poprawki 

lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby 

podpisujące ofertę.

8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy 

złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, lub pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, 

lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie 

terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Uzupełniane oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później 
niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

10. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane pocztą 

elektroniczną lub faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła 

do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
przy jednoczesnym pozytywnym wyniku transmisji danych zamawiający przyjmuje, 

iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres mailowy podany 
przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

wykonawcy z jego treścią.
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12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak 

w rozdziale XI oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.

Jeżeli Wykonawca wprowadza zmiany w ofercie, to w treści zawiadomienia wskazuje 

te zmiany. Jeżeli dokonana modyfikacja oferty powoduje zmiany w dokumentach 

składających się na ofertę, Wykonawca składa aktualne dokumenty.

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 

przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie 
z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie 

od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. 

W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 
postępowania.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211, 

z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie 

mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofercie.

14. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania.

15. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie.

16. Wykonawca wskaże w ofercie, które części zamówienia powierzy 

podwykonawcom.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
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1. Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

przy ul. Stanisławskiego 30, 99 - 400 Łowicz w kopertach z następującym 
oznaczeniem: „Dostawa autobusu w ramach projektu pn. „Remont spichlerza 

z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem 

niezbędnego wyposażenia” oraz „Nie otwierać przed 02.12.2013 r. godz. 11.30.” 
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta 

zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia 

ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

3. Termin składania ofert upływa 02.12.2013 r. o godz. 11.00.
Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 11.30 

w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, ul. Stanisławskiego 30a, 99-400 
Łowicz (nowy budynek starostwa).

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).

2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne 

upusty oferowane przez Wykonawcę.
3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna 

obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, 

niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 

z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 

nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, 

które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się
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dokładną analizę dokumentacji stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ oraz 

sprawdzenie warunków wykonania zamówienia w terenie.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować 

następującymi kryteriami i ich wagami:

Cena ofertowa - 100%

Najniższa cena ofertowa -  100 pkt

Pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów wyliczoną wg poniższej formuły:

Yn = (Cmin/ Cn) x 100 [ pkt ]
gdzie:

Yn - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,

Cmin - najniższa cena ofertowa brutto zaoferowana w ważnej ofercie,
Cn - cena ofertowa brutto ocenianej oferty.

0  wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. 

W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert 

nieodrzuconych zawiera identyczną cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający 

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
1 usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu udzielenia zamówienia publicznego
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty niezwłocznie 

zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę 
i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, 
a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli
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oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne;

4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta.

2. Zamawiający zamieści informacje określone w ust. 1 pkt 1 na własnej stronie 

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania 
umowy.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 

93 ust. 1 Ustawy.
5. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty pocztą elektroniczną lub faksem. W przypadku, 

gdy zostanie złożona jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty 

oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy umowa może być zawarta przed upływem 

wyżej określonego terminu.
6. Przed podpisaniem umowy przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym 

postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przedłożą oni umowę 

regulującą ich współpracę. Umowa ta musi być zawarta co najmniej na czas 

obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
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2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą 

umowy w stosunku do treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru 

Wykonawcy w sytuacji wystąpienia okoliczności określonych we wzorze umowy.

3. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 6 
do niniejszej SIWZ.

XVI. Środki ochrony prawnej
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

XVII. Postanowienia dotyczące możliwości składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XVIII. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XIX. Postanowienia dotyczące zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Postanowienia dotyczące prowadzenia aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXI. Postanowienia dotyczące udzielania zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XXII. Postanowienia dotyczące składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
4. Wzór listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej/informacji że Wykon 

kapitałowej
5. Wzór wykazu głównych dostaw
6. Projekt umowy
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
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FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy........

Siedziba Wykonawcy....

Województwo................

Adres do korespondencji

NIP.................................

REGON..........................

Nr telefonu.....................

Nr faksu.........................

e-mail............................

W związku z przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest: 
Dostawa autobusu w ramach projektu pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem 
na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” 
składam ofertę przetargową o następującej treści:

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia w następujący sposób:

1. Cena ofertowa brutto wraz z podatkiem VAT........................................................zł
słownie:........................................................................................................... złotych.

2. Zobowiązuję wykonać całość zamówienia w terminie do 18 grudnia 2013 r.

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne 
do przygotowania oferty.



4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez cały czas 
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30 dni).

5. Oświadczam, że akceptuję warunki przyszłej umowy określone w projekcie 
umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jeśli 
moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oferta została złożona n a ....stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr 1 do n r ......

7. Oświadczam, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach.........
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego 
postępowania.

8. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 
wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

9. Akceptuję 30-dniowy termin płatności faktury wystawionej po dokonaniu odbioru 
przedmiotu zamówienia.

10. Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części 
zamówienia:

11. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie 
zobowiązań umowy:
.....................................................tel. kontaktowy.................... , faks:...................

12. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

13. Oferuję dostawę 1 szt. autobusu o następujących parametrach:

(określić: markę, model)



OFEROWANE PARAMETRY

Lp. Wyszczególnienie Opis Informacje jakie muszą być 
zawarte w kolumnie 5

Oferta Wykonawcy 
-  oferowane 

parametry
1 2 3 4 5

DANE TECHNICZNE

1 Długość całkowita autobusu (mm) 7300 -7500
Podać według danych z pkt 6.1 wyciągu ze 
świadectwa homologacji lub pkt 5 
świadectwa zgodności WE

2 Szerokość autobusu (bez lusterek) (mm) Min 1900
Podać według danych z pkt 7.1 wyciągu ze 
świadectwa homologacji lub pkt 6 
świadectwa zgodności WE

3 Rozstaw osi (mm) Min 4320
Podać według danych z pkt 3 wyciągu ze 
świadectwa homologacji lub pkt 4 
świadectwa zgodności WE

4 Pojemność zbiornika paliwa [litr] Min 95 Podać pojemność zgodnie z deklaracją 
producenta

5 Maksymalna moc netto silnika (kW) Min 130
Podać według danych z pkt 26 wyciągu ze 
świadectwa homologacji lub pkt 27 
świadectwa zgodności WE

6 Moment obrotowy (Nm) Min 400 Podać wartość momentu obrotowego

7 Silnik o zapłonie samoczynnym ZS V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

8 Instalacja elektryczna (V) 12V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

9 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg) Max 5000
Podać według danych z pkt 14.1 wyciągu ze 
świadectwa homologacji lub pkt 16.1 
świadectwa zgodności WE

10 Silnik spełniający co najmniej normę czystości spalin EURO 5 V Podać normę

11 Skrzynia biegów manualna lub automatyczna Min 5 biegów do przodu Podać rodzaj skrzyni i ilość biegów

12 Spełnienie warunku dodatkowego dla autobusów o dopuszczalnej 
prędkości (km/h) 100 Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 

spełnia wymagań SIWZ)

13 Ilość miejsc siedzących (z kierowcą) + pilot Min 21 Podać ilość miejsc zgodnie z homologacją 
pojazdu



WYPOSAŻENIE AUTOBUSU

14

Układ klimatyzacji wnętrza z nawiewami dla poszczególnych 
pasażerów (wylot powietrza wraz z oświetleniem), sterowanie 
elektroniczne, moc min. 10kW + klimatyzacja dla kierowcy 
(fabryczna)

V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

15
Dwukolorowe oświetlenie (biało-niebieskie) przedziału pasażerskiego 
(dzień / noc) V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 

spełnia wymagań SIWZ)

16

Fotele pasażerskie ze zintegrowanymi zagłówkami, z regulacją oparcia, 
fotele w pierwszym rzędzie i środkowy w ostatnim z 3 pkt pasami, 
reszta foteli z 2 pkt pasami, podłokietniki od strony przejścia. W 
podwójnych rzędach (oprócz ostatniego rzędu) przesuw boczny. Siatki 
bagażowe w oparciach foteli

V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

17

Fotel kierowcy komfortowy, resorowany hydraulicznie, 
wyposażony w 3 pkt pasy bezpieczeństwa, regulowany 
zagłówek, podłokietnik z prawej strony, tapicerka jak w 
przedziale pasażerskim

V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

18 Fotel pilota -  składany na deskę rozdzielczą

19 Tachograf cyfrowy V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

20 Niezależne ogrzewanie postojowe o mocy min. 5 kW V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

21 Półki na bagaż podręczny z nawiewami klimatyzacji, oświetleniem 
indywidualnym i głośnikami V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 

spełnia wymagań SIWZ)
22 Luk dachowy spełniający rolę wyjścia ewakuacyjnego V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 

spełnia wymagań SIWZ)

23

Tapicerka wszystkich siedzeń materiałowa z elementami skaju z 
oferty handlowej producenta (wzór i kolor zostanie wybrany z 
gamy oferowanej przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy 
-  minimum 3 propozycje)

V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

24 Szyby przestrzeni pasażerskiej podwójne, przyciemnione V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

25 Materiałowe zasłony okien bocznych V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

26 Sufit i ściany boczne wyłożone tkaniną tapicerską, wokół okien 
tworzywo łatwozmywalne V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 

spełnia wymagań SIWZ)

27 Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową, wyłożenie boków do 
wysokości 20 cm +/- 5 cm V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 

spełnia wymagań SIWZ)
28 Podesty pod fotelami na całej długości pojazdu z oświetleniem 

przejścia włączanym przez kierowcę V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

29 Drzwi pasażerskie otwierane i zamykane automatycznie, sterowane z V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie



pulpitu kierowcy spełnia wymagań SIWZ)

30 Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych przedziału 
pasażerskiego V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 

spełnia wymagań SIWZ)

31 Oświetlenie przy stopniu bocznym -  wejściowym V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

32 Izolacja dźwiękowo -  termiczna wnętrza całego pojazdu V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

33
Komplet kół z ogumieniem letnim wyłącznie spośród zalecanych 
przez producenta pojazdu w tym pełno wymiarowe koło 
zapasowe (opony fabrycznie nowe z roku produkcji pojazdu)

5 (lub w przypadku tylnej 
osi z podwójnymi kołami 
7 )

Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

34 Lusterka zewnętrzne -  sterowane i podgrzewane elektrycznie V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

35 Lusterko wsteczne wewnętrzne V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

36 Zamek centralny sterowany pilotem V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

37 Immobilizer V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

38 Tempomat V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

39 Zestaw audio CD, MP3, USB, SD V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

40 Komplet narzędzi fabryczny 1 Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

41 Gaśnice 2 kg (szt.) 1 Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

42 Klin pod koło V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

43 Chlapacze przednie i tylne V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

44 Trójkąt ostrzegawczy (szt.) 1 Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

45 Apteczka autobusowa 1 Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

46 Minimum 4 wybijaki szyb samochodowych zamocowane na 
ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych Min. 4 Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 

spełnia wymagań SIWZ)
BEZPIECZEŃSTWO

47 Wspomaganie układu kierowniczego V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

48 Elektroniczny asystent siły hamowania V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)



49 Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

50 System zapobiegający blokowaniu się kół przy hamowaniu V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

51 System zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

52 Możliwość awaryjnego otwierania drzwi przednich V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

53 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

54 Asystent ruszania pod górę

55 Przeniesienie napędu na oś tylną .. V  ■ Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ) . . .

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABUDOWY

56
Lakier metalizowany, kolor - zostanie wybrany z gamy (minimum 
3 kolory) oferowanej przez wykonawcę przed podpisaniem 
umowy

V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

57 Komplet instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej w języku 
polskim

Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

58 Gwarancja mechaniczna (lata) Min. 2 Podać czas obowiązywania gwarancji

59 Gwarancja na perforację nadwozia (lata) Min. 10 Podać czas obowiązywania gwarancji

60 Gwarancja na powłokę lakierniczą (lata) Min. 3 Podać czas obowiązywania gwarancji

61 Wyciąg ze świadectwa homologacji 
przy dostawie V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 

spełnia wymagań SIWZ)

62 Pojazd fabrycznie nowy z roku produkcji 2013 V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

63 Hak holowniczy V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

64

Przyczepka do 750 kg, obudowana płytą z materiału 
sztucznego, zamknięcie na klucz, oświetlenie wewnętrzne. 
Minimalne wymiary: długość 2,30 m, szerokość 1,10 m, 

wysokość 1,30 m
Wyciąg ze świadectwa homologacji przy dostawie 
Fabrycznie nowa, rok produkcji 2013

V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie 
spełnia wymagań SIWZ)

65 Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badanie techniczne V Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie



potwierdzające spełnienie warunku dodatkowego dla autobusu o 
dopuszczalnej prędkości do 100 km/h

spełnia wymagań SIWZ)

PARAMETRY EKOLOGICZNE -  EMISJA SPALIN

66 Maksymalna wartość zużycia energii (MJ/km) Max. 720 Podać wartość

67 Maksymalna wartość emisji dwutlenku węgla C02 Max. 500 Podać wartość

68 Maksymalna wartość emisji zanieczyszczeń (suma THC i NOx) Max. 230 Podać wartość

data imię i nazwisko 
osoby /  osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykona





Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

W imieniu:

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, którego przedmiotem 

jest: Dostawa autobusu w ramach projektu pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem 

na edukację kulturalną młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” 

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

data podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń w imieniu Wykonawcy





Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

W imieniu:

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa autobusu w ramach projektu 
pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży 
wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” na podstawie przesłanek wskazanych 
w poniżej cytowanym art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych:

„ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 
je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta 
lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości 
realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, 
które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę 
w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 
zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali 
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
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środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także ; za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbovyego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary.
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano 
za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) -  przez 
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, 
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej -  przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku.

data podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy
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Wykonawca (miejscowość i data)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / 
Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej * *

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

1. * Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr. 50, 
poz. 331 z późn. zm.)____________________________________________________________________
Lp. Nazwa podmiotu

1.

2.

3.

4.

5.

Podpis(y) osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

2. * Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych

Podpis(y) osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*

należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - niniejsze oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców.





Wykonawca

Wykaz wykonanych głównych dostaw

L.p. Przedmiot wykonanej 
dostawy

Wartość brutto Termin 
realizacji 

(podać datę 
zakończenia)

Nazwa i adres 
podmiotu na rzecz 

którego została 
wykonana dostawa

a) W  wykazie należy wskazać dostawy wykonane w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, w tym obowiązkowo należy wskazać dostawy autobusów o wartości 
brutto każdego z nich min. 200 000,00 zł.
b) Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych głównych dostaw, w tym obowiązkowo dla co najmniej 3 
dostaw autobusów o wartości brutto każdego z nich min. 200 000,00 zł. Dowody te muszą określać, czy dostawy zostały 
wykonane należycie.
c) Dowodami, o których powyżej są zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 
231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane:
- poświadczenia,
- oświadczenia Wykonawcy -  jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia.
d) W  miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 w w. rozporządzenia Wykonawca może przedkładać dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
e) W  przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
f) W  wykazie należy uwzględnić dostawy zakończone przed upływem terminu składania ofert.

data
podpis osoby / osób uprawnionych 
do występowania w imieniu Wykonawcy





(projekt)
UMOWA

zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa autobusu 
w ramach projektu pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną
młodzieży wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” w dniu ....................... r.
pomiędzy Powiatem Łowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego, 
w imieniu którego działają:
1) ............................................................................................................................................................................
2) ............................................................................................................................................................................
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a....................................................................................................................................
z siedzibą w ........................................................................... .....................................
posiadającą/ym nr REGON:........................................................................................
oraz nr NIP:..................................................................................................................
reprezentowaną/ym przez:

zwaną/ym dalej „WYKONAWCĄ”, 
o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU 1 szt. autobusu
......... (marka,model)...............  wraz z przyczepką, w konfiguracji 20 (łącznie
z kierowcą) + 1 miejsce dla pilota.
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłacenia WYKONAWCY ceny, o której 
mowa w § 2 ust. 1 oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy 
ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:
cena brutto/wraz z podatkiem VAT:........................................................................zł
słownie złotych...........................................................................................................
2. Podana w ust. 1 niniejszego paragrafu cena jest wynagrodzeniem ryczałtowymi 
zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Należność z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem 
na rachunek WYKONAWCY wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni 
liczonych od daty przekazania ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury 
VAT.
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4. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU fakturę najpóźniej w następnym dniu 
po dokonaniu protokołu techniczno-jakościowego.
5. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół 
techniczno-jakościowy.
6. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym ZAMAWIAJĄCY złożył 
polecenie zapłaty w banku, w którym posiada rachunek bankowy.

§ 3 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 18.12.2013 r.
2. Zamówienie uznaje się za zrealizowane po podpisaniu przez przedstawicieli stron 
umowy protokołu odbioru techniczno-jakościowego.

§ 4 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, SZKOLENIE

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru techniczno- 
- jakościowego.
2. Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.
3. WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o terminie dostawy na co najmniej 
1 dzień roboczy przed jej realizacją.
4. W trakcie odbioru techniczno -  jakościowego ZAMAWIAJĄCY ma prawo, 
w obecności przedstawiciela WYKONAWCY, przeprowadzenia jazdy próbnej 
samochodu oraz sprawdzenia funkcjonowania zamontowanych urządzeń 
i wyposażenia stanowiącego przedmiot umowy.
5. Jeżeli podczas odbioru techniczno -  jakościowego stwierdzi się występowanie 
usterek lub odstępstw od zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub w ofercie, WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego ich 
usunięcia. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół zawierający 
zestawienie stwierdzonych usterek lub odstępstw, a strony ustalą nowy termin 
dokonania odbioru techniczno -  jakościowego. Ustęp ten nie narusza postanowień 
dotyczących kar umownych.
6. Jeżeli w trakcie odbioru techniczno-jakościowego nie stwierdzi się występowania 
usterek lub odstępstw lub jeśli zostaną one usunięte natychmiast, strony dokonają 
odbioru i podpiszą protokół odbioru techniczno -  jakościowego. Zostanie on 
sporządzony w 2 egzemplarzach i podpisany przez przedstawicieli: 
ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY.
7. Protokół odbioru techniczno-jakościowego zostanie podpisany po przekazaniu 
ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ dokumentów, o których mowa w § 5.
8. Dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA przeprowadzi wymagane 
szkolenia z zakresu obsługi samochodu oraz urządzeń 
i wyposażenia stanowiącego przedmiot umowy w dniu wykonywania odbioru 
techniczno -  jakościowego.
9. WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty dostawy przedmiotu zamówienia 
do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
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§ 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

W trakcie odbioru techniczno -  jakościowego WYKONAWCA przekaże 
ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:
1) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu w języku polskim,
2) książkę gwarancyjną w języku polskim,
4) wyciąg ze świadectwa homologacji autobusu,
5) wyciąg ze świadectwa homologacji przyczepy,
5) kartę pojazdu.

§ 6 GWARANCJA I SERWIS

1.WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy gwarancję 
zgodnie ze złożoną ofertą, tj.:
1) gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne (zwana
dalej gwarancją mechaniczną):............lat,
2) gwarancja na perforację nadwozia:............lat,
2) gwarancja na powłokę lakierniczą:............lat.
2. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru techniczno- 
- jakościowego.
3. W okresie gwarancji wszystkie niezbędne przeglądy gwarancyjne
oraz naprawy przeprowadzone będą w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO przez 
autoryzowany serwis i na koszt WYKONAWCY w czasie: reakcja serwisu do 48 
godz., naprawa do 72 godz. od daty otrzymania zgłoszenia wady lub usterki.
4. Jeśli naprawa z przyczyn nie leżących po stronie WYKONAWCY nie jest możliwa
w terminie wskazanym w ust. 3 WYKONAWCA może zwrócić się
do ZAMAWIAJĄCEGO o zgodę na wydłużenie czasu naprawy. Zamawiający może 
w takiej sytuacji wyznaczyć nowy termin naprawy.
5. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności
przemieszczenia samochodu lub jego wyposażenia do siedziby WYKONAWCY w 
związku ze stwierdzeniem wad, usterek, których nie można usunąć w siedzibie 
ZAMAWIAJĄCEGO, koszty z tym związane pokrywa WYKONAWCA.
5. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy
w Polsce.
6. Strony dopuszczają zgłoszenie wady, usterki faksem lub e-mailem.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia usterki 
do dnia wykonania naprawy.

§ 7 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego 
w wysokości 10% wartości umowy brutto,
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2) za zwłokę w dostawie przedmiotu Umowy -  w wysokości 0,5 % wartości umowy 
brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy będą potrącane 
z faktury Wykonawcy.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 
zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym 
z tych dni.

§ 8 ZMIANY UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba, 
że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany.
2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej 
z WYKONAWCĄ umowy w stosunku do treści oferty w zakresie rodzaju rozwiązań 
technicznych lub parametrów zaoferowanych w ofercie:
a. w przypadku, gdy parametry techniczne samochodu lub jego wyposażenia będą 
korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO niż zaoferowane w ofercie, będą spełniały 
wymagania określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena nie 
ulegnie podwyższeniu,
b. w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego 
na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości, a cena nie ulegnie podwyższeniu,
c. w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa.
3. Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości, o tych okolicznościach.

§ 9 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1.W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony 
oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby 
ZAMAWIAJĄCEGO.
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2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 .Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez obie strony.
2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 
1 egzemplarz dla WYKONAWCY i 2 egzemplarze dla każdej ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone 
na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron.
4. Umowa podlega prawu polskiemu.
5. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach 
realizacji niniejszej Umowy jest język polski.
6. Załącznikami do niniejszej Umowy są:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
b) Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 7 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp. Wyszczególnienie parametru Zakres parametru
1 2 3

DANE TECHNICZNE
1 Długość całkowita autobusu (mm) 7300 -7500
2 Szerokość autobusu (bez lusterek) (mm) Min 1900
3 Rozstaw osi (mm) Min 4320
4 Pojemność zbiornika paliwa [litr] Min 95
5 Maksymalna moc netto silnika (kW) Min 130

6 Moment obrotowy (Nm) Min 400

7 Silnik o zapłonie samoczynnym ZS Wymagany
8 Instalacja elektryczna (V) 12V
9 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg) Max 5000

10 Silnik spełniający co najmniej normę czystości spalin EURO 5 Tak

11 Skrzynia biegów manualna lub automatyczna Min 5 biegów do przodu

12 Spełnienie warunku dodatkowego dla autobusów o dopuszczalnej prędkości (km/h) 100
13 Ilość miejsc siedzących (z kierowcą) + pilot Min 21

WYPOSAŻENIE AUTOBUSU

14
Układ klimatyzacji wnętrza z nawiewami dla poszczególnych pasażerów (wylot 
powietrza wraz z oświetleniem), sterowanie elektroniczne, moc min. 10kW + 
klimatyzacja dla kierowcy (fabryczna)

Wymagany

15 Dwukolorowe oświetlenie (biało-niebieskie) przedziału pasażerskiego (dzień / noc) Wymagany

16
Fotele pasażerskie ze zintegrowanymi zagłówkami, z regulacją oparcia, fotele w pierwszym 
rzędzie i środkowy w ostatnim z 3 pkt pasami, reszta foteli z 2 pkt pasami, podłokietniki od 
strony przejścia. W podwójnych rzędach (oprócz ostatniego rzędu) przesuw boczny. Siatki 
bagażowe w oparciach foteli

Wymagany

17
Fotel kierowcy komfortowy, resorowany hydraulicznie, wyposażony w 3 pkt pasy 
bezpieczeństwa, regulowany zagłówek, podłokietnik z prawej strony, tapicerka jak w 
przedziale pasażerskim

Wymagany

18 Fotel pilota -  składany na deskę rozdzielczą Wymagany
19 Tachog raf cyfrowy Wymagany
20 Niezależne ogrzewanie postojowe o mocy min. 5 kW Wymagany
21 Półki na bagaż podręczny z nawiewami klimatyzacji, oświetleniem indywidualnym i głośnikami Wymagany
22 Luk dachowy spełniający rolę wyjścia ewakuacyjnego Wymagany



23
Tapicerka wszystkich siedzeń materiałowa z elementami skaju z oferty handlowej 
producenta (wzór i kolor zostanie wybrany z gamy oferowanej przez Wykonawcę 
przed podpisaniem umowy -  minimum 3 propozycje)

Wymagany

24 Szyby przestrzeni pasażerskiej podwójne, przyciemnione Wymagany
25 Materiałowe zasłony okien bocznych Wymagany
26 Sufit i ściany boczne wyłożone tkaniną tapicerską, wokół okien tworzywo łatwozmywalne Wymagany
27 Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową, wyłożenie boków do wysokości 20 cm +/- 5 cm Wymagany
28 Podesty pod fotelami na całej długości pojazdu z oświetleniem przejścia włączanym przez 

kierowcę
Wymagany

29 Drzwi pasażerskie otwierane i zamykane automatycznie, sterowane z pulpitu kierowcy Wymagany
30 Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych przedziału pasażerskiego Wymagany
31 Oświetlenie przy stopniu bocznym -  wejściowym Wymagany
32 Izolacja dźwiękowo -  termiczna wnętrza całego pojazdu Wymagany

33
Komplet kół z ogumieniem letnim wyłącznie spośród zalecanych przez producenta 
pojazdu w tym pełno wymiarowe koło zapasowe (opony fabrycznie nowe z roku 
produkcji pojazdu)

5 (lub w przypadku tylnej osi z 
podwójnymi kołami 7 )

34 Lusterka zewnętrzne -  sterowane i podgrzewane elektrycznie Wymagany
35 Lusterko wsteczne wewnętrzne Wymagany
36 Zamek centralny sterowany pilotem Wymagany
37 Immobilizer Wymagany
38 Tempomat Wymagany
39 Zestaw audio CD, MP3, USB, SD Wymagany
40 Komplet narzędzi fabryczny 1
41 Gaśnice 2 kg (szt.) 1
42 Klin pod koło Wymagany
43 Chlapacze przednie i tylne Wymagany
44 Trójkąt ostrzegawczy (szt.) 1
45 Apteczka autobusowa 1

46 Minimum 4 wybijaki szyb samochodowych zamocowane na ścianach bocznych + 
oznaczenie wyjść awaryjnych Min. 4

BEZPIECZEŃSTWO
47 Wspomaganie układu kierowniczego Wymagany

48 Elektroniczny asystent siły hamowania Wymagany
49 Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy Wymagany
50 System zapobiegający blokowaniu się kół przy hamowaniu Wymagany
51 System zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu Wymagany
52 Możliwość awaryjnego otwierania drzwi przednich Wymagany
53 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach Wymagany
54 Asystent ruszania pod górę Wymagany
55 Przeniesienie napędu na oś tylną Wymagany
56 Lakier metalizowany, kolor - zostanie wybrany z gamy (minimum 3 kolory) oferowanej Wymagany



przez wykonawcę przed pr^oisaniem umowy
57 Komplet instrukcji i dokurri.. ,<acji eksploatacyjnej w języku polskim Wymagany

58 Gwarancja mechaniczna (lata) Min. 2

59 Gwarancja na perforację nadwozia (lata) Min. 10

60 Gwarancja na powłokę lakierniczą (lata) Min. 3

61 Wyciąg ze świadectwa homologacji pry dostawie Wymagany

62 Pojazd fabrycznie nowy z roku produkcji 2013 Wymagany

63 Hak holowniczy Wymagany

64

Przyczepka do 750 kg, obudowana płytą z materiału sztucznego, zamknięcie na 
klucz, oświetlenie wewnętrzne. Minimalne wymiary: długość 2,30 m, szerokość 1,10 
m, wysokość 1,30 m
Wyciąg ze świadectwa homologacji przy dostawie 
Fabrycznie nowa, rok produkcji 2013

Wymagany

65 Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badanie techniczne potwierdzające spełnienie 
warunku dodatkowego dla autobusu o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h Wymagany

PARAMETRY EKOLOGICZNE -  EMISJA SPALIN

66 Maksymalna wartość zużycia energii (MJ/km) Max. 720

67 Maksymalna wartość emisji dwutlenku węgla C02 Max. 500

68 Maksymalna wartość emisji zanieczyszczeń (suma THC i NOx) Max. 230




