
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS”  w Warszawie S.A. 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

SEKTOROWEGO 

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej powyżej 418.000,- euro - dla dostaw lub usług, 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (nabycie w drodze leasingu (operacyjnego): 

 

3 (trzech) używanych autobusów wysoko - pokładowych jednego producenta z opcja ich zakupu po 

zakończeniu 60 miesięcznej umowy. 

 

5 (pięciu) fabrycznie nowych autobusów wysoko - pokładowych jednego producenta z opcją ich 

zakupu po zakończeniu 60 miesięcznej umowy. 

 

(Kod CPV: 34121500-6 autokary, 66114000-2 leasing (z opcją wykupu),  

 

numer sprawy:  PP/01/2017/02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113. poz.759 z późniejszymi zmianami), 

zwaną dalej ustawą. 

SIWZ – należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia  
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Informacja o Zamawiającym: 

Zamawiający :              Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

                                             „POLONUS” w Warszawie S.A. 

Adres:    02-305 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 144 

Adres URL:   www.pkspolonus.pl 

Adres e-mail:   sekretariat@pkspolonus.pl 

Godziny urzędowania: 7:00 do 15:00 

Telefon:   (022) 823 62 00 

Fax:    (022) 823 62 31 

 

 

ROZDZIAŁ I 

Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu  

nieograniczonego. Podstawą prawną postępowania jest ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).  

 

ROZDZIAŁ II 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamówienie ma podział na części, zgodnie z rozdziałem IV SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ III 

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nabycie 

w drodze umowy  leasingu operacyjnego z opcją wykupu autobusów: 

 

Zadanie 1 

- ilość gwarantowana autobusów 3 szt. (słownie ilość: trzy ) 

Zadanie 2 

- ilość opcjonalna autobusów 5 szt. (słownie ilość: pięć)
1
 

 

zgodnie z poniższym opisem.  

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych jego części: 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa – nabycie  w drodze leasingu operacyjnego:  

 

Zadanie 1 

- 3 (trzech) używanych autobusów jednego producenta z opcją ich zakupu po zakończeniu 60 

miesięcznej umowy leasingu operacyjnego. 

Zadanie 2 (opcjonalne) 

- 5 (pięciu) fabrycznie nowych autobusów jednego producenta z opcją ich zakupu po zakończeniu 60 

miesięcznej umowy leasingu operacyjnego.  

                                                 
1
 Ilość opcjonalna oznacza, że Zamawiający może odstąpić od realizacji Zadania 2 w całości.  

http://www.pkspolonus.pl/
mailto:sekretariat@pkspolonus.pl
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Wymagane warunki w zakresie dostarczanych autobusów wraz z układami funkcjonalnym zawarte 

zostały w załączniku numer 2 do SIWZ: 

 

  

2. Pozostałe wymagania z podziałem na części zamówienia 

Gwarancja - Okres Gwarancji wymagany przez Zamawiającego liczony nie wcześniej niż od dnia 

wydania pojazdów Zamawiającemu. 

 

Zadanie 1 (autobusy używane): 

- 6– miesięczna gwarancja na cały pojazd lub 100.000 kilometrów. 

 

Zadanie 2 (autobusy nowe): 

- 12 - miesięczna gwarancja na cały pojazd (minimum), bez limitu kilometrów. 

(dodatkowo) 12 – miesięczna gwarancja na podwozie. 

 

3. Pozostałe wymagania w zakresie całości zamówienia  

a) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia dostępności części zamiennych przez 10 lat 

liczonych od dnia wydania przedmiotu zamówienia. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy (na warunkach ogólnych) części zamiennych do 

dostarczonych autobusów w terminach: 

- w ciągu 72 godzin od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania w przypadku części niezbędnych 

do uruchomienia autobusów 

- w ciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania w pozostałych przypadkach. 

 

4.  Wymagania dotyczące leasingu: 

Oferta leasingu powinna zawierać postanowienia nie mniej korzystne dla Zamawiającego od 

wskazanych poniżej: 

 

1) Opłata wstępna (netto): 

0,00 PLN 

2) Kaucja Gwarancyjna: 

0,00 PLN 

3) Brak opłat manipulacyjnych 

4) Ilość rat dla każdego z pojazdów – 60 

5) Raty liczone oddzielnie dla każdego z pojazdów, pierwsza rata płatna w miesiącu następnym 

po odbiorze pojazdów, 

6) Równe raty miesięczne, za dzień zapłaty przewiduje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego leasingobiorcy, 

7) Termin płatności rat leasingu ustalony nie wcześniej niż na 25 dzień miesiąca, 

8) Waluta umowy PLN, 

9) Wartość wykupu przedmiotu leasingu wynosi 1% wartości netto autobusu z dnia zakupu, 

10) Oprocentowanie w okresie leasingu zmienne oparte na stawce WIBOR dla depozytów 1- 

miesięcznych(1M) 1,66 %,  wartość rat leasingowych ustalonych w PLN będzie zmienna i 

raty będą ulegały zmianie wraz ze zmianą stopy bazowej WIBOR 1M, 

11) Harmonogram kolejnych miesięcznych opłat leasingowych może być zmieniony w trybie 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę w skutek zmiany wskaźnika 

WIBOR 1M. Zamawiający dopuszcza powiadomienie drogą elektroniczną; 

12) Opłaty dotyczące ubezpieczenia (OC, AC, NNW) za każdy przedmiot zamówienia 

spoczywają na Zamawiającym; 

13) Rata leasingowa obejmuje: 

- spłatę należności głównej za autobus, 

- koszty rejestracji, 

- wszelkie podatki i opłaty (z wyłączeniem podatku od środków transportu oraz 

ubezpieczenia (OC, AC, NNW) przedmiotu zamówienia), 
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14) Koszt podatku od środków transportu będzie refakturowany na Zamawiającego jako 

korzystającego, po zapłaceniu go przez Finansującego według stawki ustalonej na dany rok 

uchwałą właściwej Rady Gminy, 

15) Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy leasingu (w tym ewentualne koszty wyceny 

przedmiotów leasingu) Wykonawca ponosi we własnym zakresie, 

16) Koszty dostawy przedmiotów leasingu (tj. doprowadzenie ich do siedziby Zamawiającego 

zgodnie z rozdziałem XII pkt 3) ujęte są w cenie zakupu przedmiotów leasingu, 

 

ROZDZIAŁ V 

Termin realizacji zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 

Wydanie przedmiotu leasingu Zamawiającemu w terminie do 30 kwietnia 2017. 

Leasing - w okresie 60 miesięcy liczonych od dnia dostarczenia (wydania) korzystającemu przedmiotu 

leasingu. 

 

ROZDZIAŁ VI  

1. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  opis 

warunków oraz  sposób oceny ich spełniania, wykazania braku podstaw do wykluczenia. 

Inne dokumenty wymagane w ofercie. 

1.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w pkt. 2 

niniejszego rozdziału, którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty. 

1.2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania 

zamówienia; 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

Prawa zamówień publicznych. 

1.3.Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu : 

a) pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  (załącznik nr 4 do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia), 

b) koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, 

zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem 

publicznym,  

c) wykażą, że w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy odpowiadające 

swoim rodzajem (leasing operacyjny) i wartością dostawom stanowiącym przedmiot 

zamówienia, z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania (wykonywania) i odbiorców 

oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie tj. referencje potwierdzające, że w wymaganym okresie Wykonawca wykonał 

zamówienia o porównywalnej wielkości, tj. minimum o wartości szacunkowej 500 000 EUR z 

należytą starannością (załącznik nr.3), 

2. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Na potwierdzenie warunków określonych ustawą oraz określonych przez Zamawiającego, 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty: 
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W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, zobowiązany jest on złożyć oświadczenie w formie jednolitego dokumentu 

sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, 

zwanym dalej „jednolitym dokumentem JEDZ”, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Instrukcja 

wypełniania „jednolitego dokumentu JEDZ” stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 

Ponadto aktualna wersja instrukcji wypełniania „jednolitego dokumentu JEDZ” znajduje się na stronie 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-

Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf 

 
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5).  

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. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

Pzp. Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, określone w niniejszej SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do złożenia następujących 

dokumentów:  

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 

21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

d) aktualnych zaświadczeń właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – 

wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego 

dokumentu potwierdzającego, 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, 

e) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2813%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2813%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2814%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2821%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%285%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%286%29
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

f) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 

- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 

należności; 

g) oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi koncesji, zezwolenia lub licencji 

na działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem. 

h) Oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej albo w sytuacji gdy 

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2016 poz. 184, 1618 i 1634), złożyli 

odrębne oferty - że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 

konkurencji pomiędzy Wykonawcami (załącznik nr 5 do SIWZ) 

i) w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu. W 

przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, 

innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres 

ostatnich 3 lata obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,  

3. Informacje dla Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

RP 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale w: 

1) pkt 2 lit b powyżej - 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 Pzp; 

2) pkt 2 lit d-e oraz lit a powyżej - 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 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

za wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w niniejszym punkcie powyżej w ppkt 2 lit. a, który 

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 

powyżej, 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.  

 
4. Informacje dotyczące Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów (art. 22a 

pzp) oraz zmierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.560312&full=1
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2813%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2814%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2821%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%285%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%286%29
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1. 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. 

2. Zamawiający dokona oceny, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 

przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia (o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 

Pzp). 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu/ów, 

o których mowa w pkt. 1 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną niezbędną do 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5. 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 „jednolity dokument JEDZ” dotyczące tych 

podmiotów. 

5. Dokumenty  wymagane, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę.  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument 

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 oraz brak podstaw wykluczenia. 

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

którym mowa w Rozdziale VI  pkt 2 - składa każdy z Wykonawców. 

6. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców występujących wspólnie. 

Wszelkie dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę.  

 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wówczas, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 
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Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez 

tłumacza przysięgłego. 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu lub/i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

Brak jakiegokolwiek z określonych w rozdziale dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej 

formie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

Ponadto, wykonawcy powinni dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofertę cenową – załącznik nr 1 do SIWZ (dla zadania 1 oraz dla zadania 2) 

2) opis techniczny oferowanych pojazdów – załącznik nr 2  do SIWZ (dla zadania 1 oraz dla 

zadania 2) 

Zaoferowane pojazdy muszą odpowiadać wszystkim wymogom zawartym w opisach 

przedmiotu zamówienia. Zaoferowanie Zamawiającemu pojazdów niespełniających 

wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, z tego powodu, że jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający zaleca przedłożenie informacji dot. opisów technicznych oferowanych 

pojazdów na załączniku nr 2, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca 

może jednak przedstawić opisy techniczne oferowanych pojazdów w odmienny sposób, z 

zastrzeżeniem jednak, aby przedstawione opisy obejmowały wszelkie informacje określone 

w opisie przedmiotu zamówienia. 

Wszelkie dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę.  

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wówczas, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez 

biegłego tłumacza. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:  

Zadanie 1 - 40 000 PLN  

Zadanie 2 – 150 000 PLN 

 

2. Wadium może być wniesione w: 

a) Pieniądzu: 

 na konto  Zamawiającego:  

BNP PARIBAS Bank Polska S.A.   05 1600 1068 0003 0102 0490 6001  

 za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto 

zamawiającego, 

b) poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 
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109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824, Dz. U. z 

2004r. Nr 145, poz. 1537). 

3. W przypadku wpłaty wadium przelewem bankowym na konto zamawiającego na kopii dowodu 

wpłaty należy zamieścić adnotację: dotyczy przetargu, nr sprawy PP/02/2017/01 

4. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty lub innej formy wniesienia wadium. Oferta 

niezabezpieczona  akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona bez rozpatrywania. 

5. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 

6. W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą zgoda wykonawcy na jego przedłużenie jest 

dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 

to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa 

wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Opis sposobu przygotowania oferty.  

 
Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ oraz ustawy Pzp. 

Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej według wzoru oferty stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ – czytelnym pismem, w języku polskim. 

 

Do oferty powinny zostać załączone: 

1. jednolitym dokument/ty JEDZ, sporządzone przy zastosowaniu standardowego formularza 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ), 

wypełnione zgodnie z Instrukcją Wypełniania Jednolitego Europejskiego  Dokumentu 

stanowiącą Załącznik nr 7 do SIWZ dotyczące: 

a) Wykonawcy; 

b) Podwykonawców (zgodnie z wytycznymi Rozdział VI) 

c) każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodnie z 

wytycznymi Rozdział VI) 

d) podmiotów na zasobach, których Wykonawca (zgodnie z wytycznymi Rozdział VI) 

2. pełnomocnictwo do złożenia oferty w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji 

Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych; 

3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z wytycznymi Rozdział VI); 

4. dowód wniesienia wadium. 

Oferta powinna zawierać spis jej zawartości. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być parafowane 

przez osobę/osoby upoważnione oraz złożone w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek 

kartki. 

 

ROZDZIAŁ IX 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Termin składania ofert upływa 21.03.2017 roku o godzinie 10:00 . 

Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą oferenta należy zaadresować: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. 

ul. Aleje jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa  

Oferta do przetargu, nr sprawy PP/02/2017/01, 

Nie otwierać przed dn. 21.03.2017 roku , do godz. 10:30 , 
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Koperta wewnętrzna, oprócz opisu jw. musi zawierać nazwę firmy i adres oferenta. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.03.2017 roku o godz. 10:30, w siedzibie: 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A., 02-305 

Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 144. 

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania, po upływie terminu  do 

wniesienia protestu. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

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

sfinansowanie zamówienia.  

6. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwy (firm) oraz adresy wykonawców,  a także 

informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji  i  terminu płatności,  zawartych w ofertach. 

7. Informacje z otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 

otwarciu, na ich wniosek. 

Następnie odbędzie się ocena ofert. 

ROZDZIAŁ X 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazania 

oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami. 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazywać będą pisemnie lub pocztą elektroniczną. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną muszą być 

niezwłocznie potwierdzone pisemnie. 

3. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz 

informacje faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

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

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do 

Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, oraz pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, 

zmodyfikować treść SIWZ. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w 

obliczaniu ceny, zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

8. Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami: 

Paweł Hanula – p.hanula@pkspolonus.pl . 

9. Adres e-mail, na który zgodnie z pkt 1 powyżej należy kierować oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia, informacje do Zamawiającego:  

przetargi@pks.warszawa.pl 

Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia, kierowane do Zamawiającego w zwykłej formie pisemnej 

doręczane powinny być na adres siedziby Zamawiającego (wskazany na s. 2 niniejszej SIWZ).  

ROZDZIAŁ XI 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

Celem pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wyłoniony w 

niniejszym postępowaniu Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy leasingu złoży 

Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % (ceny całkowitej 

mailto:przetargi@pks.warszawa.pl
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podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego 

z umowy, w jednej z następujących form: 

 

 1) pieniądzu na rachunek bankowy wskazany w Rozdziale VII ust. 2a SIWZ; 

 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

 3) gwarancjach bankowych; 

 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 5) 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. 

 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń powinny być one 

wystawione na okres obejmujący realizację zamówienia oraz okres rękojmi. 

 

ROZDZIAŁ XII 

Zawarcie umowy 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ. 

a) Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego, na stronie 

internetowej http://pkspolonus.pl. Niezależnie od tego o wyborze oferty zostaną 

powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy. 

b) Wybrany Wykonawca/wykonawcy zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu 

podpisania umowy. 

2. Termin gwarancji nie może rozpoczynać się  wcześniej niż w dniu wydania pojazdów 

Zamawiającemu. 

3. Wydanie Zamawiającemu pojazdów wraz z fabryczną specyfikacją wyposażenia technicznego, 

powinno nastąpić w siedzibie Zamawiającego do  dnia 30.04.2017r. Indywidualne terminy 

wydania pojazdów, nie przekraczające powyższych terminów,  Wykonawca(y) uzgodni(ą) z   

Zamawiającym w formie pisemnej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru autobusów, nie spełniających w dacie ich   

przekazywania, wymogów określonych w ofercie. 

5. Każdy z oferentów jest zobowiązany przedłożyć projekt umowy leasingu oraz Ogólne Warunki 

Leasingu operacyjnego jako załącznik do oferty, przy czym Zamawiający nie jest związany 

przedłożonym przez Wykonawcę projektem umowy leasingu, w szczególności gdy jest on 

sprzeczny z postanowieniami niniejszej SIWZ, narusza zasadę uczciwej konkurencji lub 

ekwiwalentności świadczeń 

6. Jeżeli Wykonawca w działalności swojego przedsiębiorstwa stosuje wzorce umowy art. 384 

Kodeksu cywilnego (ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy) obowiązany będzie 

przedłożyć zamawiającemu również te dokumenty. 

7. Przedłożona umowa winna spełniać wymogi umowy leasingu operacyjnego wynikające z 

rozdziału 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 

jedn: DZ. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). 

8. Treść umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą nie może być sprzeczna z żadnym 

postanowieniem niniejszego SIWZ i załączników do niej, w szczególności (choć nie wyłącznie) 

winna uwzględniać postanowienia Rozdział IV pkt 4, postanowienia SIWZ odnoszące się do 

harmonogramu płatności, a także postanowienia pkt 2, 3, 4, 7, 9 zdanie pierwsze i pkt 10 

niniejszego Rozdziału. Własność przedmiotu leasingu przechodzi na podstawie odrębnej umowy 

sprzedaży za wartość wykupu (1% zgodnie z harmonogramem) na Zamawiającego po 

zakończeniu umowy leasingu i uregulowaniu wszystkich rat leasingowych z niej wynikających. 

Projekt umowy zobowiązującej do sprzedaży stanowić będzie załącznik do umowy leasingu. 

http://pkspolonus.pl/
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9. Strony zawrą w umowie leasingu m. in. postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z 

którymi Wykonawca (finansujący) zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych, w 

szczególności:   

 za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

(finansującego) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

 za zwłokę w dostarczaniu przedmiotu leasingu w wymaganym terminie – 0,1% wartości brutto 

przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

 postanowienie, zgodnie z którym niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający 

(korzystający) będzie uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej. 

10. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, przed  

zawarciem umowy Zamawiający wezwie do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

11. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie swoich zobowiązań z tytułu rat leasingowych jedynie na 

podstawie wystawionego przez niego weksla własnego in blanco. 

12. Po zapłaceniu przez Zamawiającego ostatniej raty stanowiącej wykup pojazdu, przedmiot 

leasingu przechodzi na własność Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

Kryteria oceny ofert. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi odpowiednio do zadań 

kryteriami oceny: 

 

1. (Zadanie 1)  

Kryterium 1 :  Cena – waga 60 % 

Punkty w kryterium „cena” zostaną przyznane według następującego wzoru: 

najniższa zaoferowana cena  

------------------------------------------------  x 100 pkt x znaczenie  kryterium 60 % 

cena oferty ocenianej  

 

Kryterium 2 :  Ocena techniczna – waga 40% 

a) Konstrukcja autobusu waga 15%: 

Szkielet autobusu ze stali nierdzewnej – 100 pkt 

Szkielet autobusu (kataforeza) – 50 pkt 

 

b) Przebieg – waga  15 % 

przebieg do 400 000 tys. km – 100 punktów 

przebieg powyżej 400 001 tys. km – 50 punktów  

 

c) Maksymalny moment obrotowy – waga 10 % 

 

Do 1800 Nm – 50 pkt 

Od 1801 Nm – 100 pkt 
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ZADANIE 2 

1.  Kryterium 1  :  Cena – waga 60  % 

Punkty w kryterium „cena” zostaną przyznane według następującego wzoru: 

najniższa zaoferowana cena  

------------------------------------------------  x 100 pkt     kryterium 100 % 

cena oferty ocenianej 

 

2.  Kryterium 2:                       Ocena techniczna – waga  40 % 

 

            a) zespół napędowy – waga 20%  

 

Zespół napędowy jednego producenta: 

 

Tak – 100 pkt 

Nie – 0 pkt 

 

b) Maksymalny moment obrotowy – waga 20% 
 

Do 2100 Nm – 50 pkt 

Od 2101 Nm – 100 pkt 

 

 

 

ROZDZIAŁ XIV 

Termin związania ofertą. 

Wykonawcy składający oferty będą nimi związani przez okres 60 dni od terminu otwarcia ofert z 

uwzględnieniem sytuacji opisanych w art. 182 i nast. Prawo zamówień publicznych. 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

ROZDZIAŁ XV 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

1. Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), 

wobec czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawcy przysługuje 

odwołanie do Prezesa Izby w terminie wskazanym w art. 182 Pzp. 

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. Odwołujący 

przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

2. Zgodnie z art. 181 Pzp Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do 

wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, 

na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

 

Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI „Środki 

ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych . 
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ROZDZIAŁ XVI 

Tryb ogłoszenia wyników przetargu 

a) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ. 

b) Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej 

www.pkspolonus.pl. Niezależnie od tego o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie 

wszyscy Wykonawcy. 

c) Wybrany Wykonawca/Wykonawcy zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu 

podpisania umowy. 

 

Załączniki do SIWZ, stanowiące jej integralną część : 

1. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy, (Zadanie 1 oraz Zadanie 2) 

2. Załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia, (Zadanie 1 oraz Zadanie 2) 

3. Załącznik nr 3 Doświadczenie 

4. Załącznik nr 4 Oświadczenie 

5. Załącznik nr 5 Oświadczenie (grupa kapitałowa) 

6. Załącznik nr 6 jednolity dokument JEDZ 

7. Załącznik nr 7 instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu JEDZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pkspolonus.pl/
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

Zadanie 1 

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

  

(pieczęć firmy) 

 

                                                                                              

                                                 FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

     1. Dane  Oferenta: 

 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………. 

 

Siedziba:……………………………………………………………………………… 

 

Adres poczty internetowej:…………………………………………..……………………………... 

 

Strona internetowa:…………………………………………………………………………….. 

 

Numer telefonu: 

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

 

Numer faksu:…………………………………………………………………………………… 

 

Numer REGON:………….…………………………………………………………….. 

 

Numer NIP:…………………………………………………………………………….. 

 

Konto Bankowe…………………………………………………………………………………. 

 

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na leasing (nabycie i oddanie do 

odpłatnego korzystania Zamawiającemu w ramach leasingu operacyjnego) 

 3 używanych autobusów dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej POLONUS w 

Warszawie S.A., 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 144 
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składamy niniejszą ofertę: 

I. Oświadczamy, że oferujemy zawarcie umowy leasingu na przedmioty leasingu określone w 

załączniku numer 2 (zadanie 1) do SIWZ 

II . Powyższe przedmioty leasingu oferujemy za cenę:   

 

Zadanie 1.  

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota netto Razem netto VAT Kwota 

brutto 

Wartość 

spłaty 

przedmiotu 

leasingu 

Wartość 

odsetek  
   

 Suma rat 1-60      

 wykup      

. Ogółem      

 

1. Przedmioty leasingu zostaną udostępnione Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 30 dni od daty 

wydania przez producenta lub dostawcę lecz nie później niż do dnia 30 kwietnia 2017 roku.  

2. Oświadczamy, że akceptujemy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

3.  Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z Warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, 

2) otrzymaliśmy konieczne informacje wynikające ze SIWZ do przygotowania oferty, 

3) akceptujemy wskazany w Warunkach Zamówienia czas związania ofertą. 

2. Oświadczamy pod groźbą wykluczenia, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 

3. Wadium w kwocie ...................... zostało wniesione w dniu ............... w formie 

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

4. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1)............................................................... 

2).............................................................. 

3).................................................................... 

4) .................................................................. 

5)…………………………………………. 

6)………………………………………….. 

 

Na .............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty 

 

 

 

 

 

........................... dn. ................                    ................................................................. 

podpisy osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania  

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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I. Oferujemy zawarcie umowy leasingu na niżej wymienione 3 autobusy/używane/: 

1.Marka……………… nr. VIN……………………………………………………… 

2.Marka……………… nr. VIN……………………………………………………… 

3.Marka……………… nr. VIN……………………………………………………… 

 

II . Powyższe przedmioty leasingu oferujemy za cenę/należy sporządzić oddzielnie dla każdego 

pojazdu /raty na 60 miesięcy ,  (pierwsza rata m-c następny po odbiorze pojazdów) 

 

Numer 

raty 

Miesiąc Kwota netto Razem 

netto 

VAT Kwota 

brutto Wartość spłaty 

przedmiotu 

leasingu 

Wartość 

odsetek  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       
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39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

45.       

46.       

47.       

48.       

49.       

50.       

51.       

52.       

53.       

54.       

55.       

56.       

57.       

58.       

59.       

60.       

Wykup       

 Ogółem       

       

       

III. Przebieg pojazdu ………………………………………………………………………. 

........................... dn. ................                    .................................................................podpisy 

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania  

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

Zadanie 2 

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

  

(pieczęć firmy) 

 

                                                                                              

                                                 FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

     1. Dane  Oferenta: 

 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………. 

 

Siedziba:……………………………………………………………………………… 

 

Adres poczty internetowej:…………………………………………..……………………………... 

 

Strona internetowa:…………………………………………………………………………….. 

 

Numer telefonu: 

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

 

Numer faksu:…………………………………………………………………………………… 

 

Numer REGON:………….…………………………………………………………….. 

 

Numer NIP:…………………………………………………………………………….. 

 

Konto Bankowe…………………………………………………………………………………. 

 

2. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na leasing (nabycie i oddanie do 

odpłatnego korzystania Zamawiającemu w ramach leasingu operacyjnego) 

 5 nowych autobusów dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej POLONUS w 

Warszawie S.A., 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 144 
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składamy niniejszą ofertę: 

I. Oświadczamy, że oferujemy zawarcie umowy leasingu na przedmioty leasingu określone w 

załączniku numer 2 (zadanie 2) do SIWZ 

II . Powyższe przedmioty leasingu oferujemy za cenę:   

 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota netto Razem netto VAT Kwota 

brutto 

Wartość 

spłaty 

przedmiotu 

leasingu 

Wartość 

odsetek  
   

 Suma rat 1-60      

 wykup      

. Ogółem      

 

1. Przedmioty leasingu zostaną udostępnione Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 30 dni od daty 

wydania przez producenta lub dostawcę lecz nie później niż do dnia 30 kwietnia 2017 roku.  

2. Oświadczamy, że akceptujemy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

3.  Oświadczamy, że: 

4) zapoznaliśmy się z Warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, 

5) otrzymaliśmy konieczne informacje wynikające ze SIWZ do przygotowania oferty, 

6) akceptujemy wskazany w Warunkach Zamówienia czas związania ofertą. 

5. Oświadczamy pod groźbą wykluczenia, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 

6. Wadium w kwocie ...................... zostało wniesione w dniu ............... w formie 

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

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1)............................................................... 

2).............................................................. 

3).................................................................... 

4) .................................................................. 

5)…………………………………………. 

6)………………………………………….. 

 

Na .............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty 

 

 

 

 

 

........................... dn. ................                    ................................................................. 

podpisy osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania  

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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I. Oferujemy zawarcie umowy leasingu na niżej wymienione 5 autobusów /nowych/: 

1.Marka……………… nr. VIN……………………………………………………… 

2.Marka……………… nr. VIN……………………………………………………… 

3.Marka……………… nr. VIN……………………………………………………… 

4.Marka……………… nr. VIN……………………………………………………… 

5.Marka……………… nr. VIN……………………………………………………… 

 

 

II . Powyższe przedmioty leasingu oferujemy za cenę/należy sporządzić oddzielnie dla każdego 

pojazdu /raty na 60 miesięcy ,  (pierwsza rata m-c następny po odbiorze pojazdów) 

 

Numer 

raty 

Miesiąc Kwota netto Razem 

netto 

VAT Kwota 

brutto Wartość spłaty 

przedmiotu 

leasingu 

Wartość 

odsetek  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       
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39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

45.       

46.       

47.       

48.       

49.       

50.       

51.       

52.       

53.       

54.       

55.       

56.       

57.       

58.       

59.       

60.       

Wykup       

 Ogółem       

       

       

III. Przebieg pojazdu ………………………………………………………………………. 

........................... dn. ................                    .................................................................podpisy 

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania  

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Załącznik NR 2 

Zadanie 1 

…………… dnia ……………. 

Dane Wykonawcy (nazwa, firma, adres): 

 

…………………. 

…………………. 

…………………… 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

wraz z układem funkcjonalnym 3 autobusów używanych tej samej marki i typu. 

Przedmiotem zamówienia jest leasing autobusów dla PKS POLONUS w Warszawie S.A. 

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić każdą rubrykę z prawej kolumny „Oferowane parametry”. 

WYMAGANE PARAMETRY 

 
OFEROWANE PARAMETRY 

(opis, marka, typ, model) 

1. Pojazd  

1.1. Rodzaj pojazdu 

*autobus wysoko-pokładowy 

 

*pojazd bezwypadkowy 

 

*rok produkcji nie starszy niż 2013 

 

* ……………………..……… 

 

* …………………………….. 

 

 

*……………………………… 

 

 

2. Parametry pojazdu  

2.1. Wymiary zewnętrzne 

*długość nie mniej niż 12000 mm, 

nie więcej niż 13000 mm 

*szerokość nie mniej niż 2500 mm 

*wysokość nie więcej niż 4000 mm 

*pojemność bagażnika do wykorzystania (bez kabiny sypialnej, 

bez toalety)nie mniej niż 5 m3 

* …………….. 

 

* ………………. 

 

* ……………….. 

2.2. Liczba miejsc 

*miejsca siedzące minimum 49 miejsc 

 

* ………………… 

2.3. Silnik 

*wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem 

paliwa, chłodzony cieczą 

*czystość spalin minimum EURO 5 *układ zasilania z 

chłodzeniem powietrza 

doładowującego 

*gniazdo diagnostyczne 

*o pojemności od 12,0dm3 do 13,5 dm3 i 

maksymalnej mocy netto minimum 250 kW, 

umiejscowiony wzdłużnie z tyłu pojazdu 

 

 

* ………. 

 

* ……….. 

* ……… 

 

* …………. 

* ………… 

* ……………. 

2.4. Skrzynia biegów 

* ilość przełożeń do jazdy w przód 

nie mniej niż 8 + bieg wsteczny 

 

* ……………………. 

* ………………….. 

 

2.6. Układ kierowniczy 

* wspomagany hydraulicznie 

* kierownica z regulacją wysokości i 

pochylenia 

 

 

* ………………. 

* ……………….. 
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2.7. Układ hamulcowy 

*pneumatyczny, dwuobwodowy 

*hamulce każdej osi: tarczowe 

*automatyczna kompensacja luzu elementów 

ciernych (klocki hamulcowe) 

*okładziny cierne bezazbestowe 

*system ABS oraz ASR lub EBS 

 

* ……………….. 

* …………………… 

* ……………………… 

 

* ……………………… 

* ………………………. 

2.8. Zawieszenie 

*pneumatyczne 

 

* ………………….. 

2.10.Ogrzewanie i wentylacja 

*ogrzewanie wodne, wykorzystujące ciepło z 

układu chłodzenia silnika, realizowane za 

pomocą grzejników konwektorowych  

*silniki wentylatorów nagrzewnic z 

regulowaną prędkością obrotową, 

*podłączony do układu chłodzenia, niezależny 

od pracy silnika agregat grzewczy typu 

WEBASTO lub równoważny o wydajności 

takiej, aby na postoju utrzymać wewnątrz 

temperaturę dodatnią około + 20° C przy 

temperaturze zewnętrznej ujemnej - 10° C 

*możliwość programowania załączenia 

agregatu grzewczego np. w nocy o 

określonej godzinie 

* klimatyzacja cało-pojazdowa o mocy min. 30 kW, 

Nadmuchy indywidualne w kombinacji z lampkami  

Dla wszystkich pasażerów  

 

* ………………………….. 

 

 

…………………………… 

 

 

* ……………………………. 

 

* 

…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

* ……………………………….. 

 

2.11. Koła i ogumienie 

*obręcze stalowe lub aluminiowe 

*opony radialne cało-stalowe bezdętkowe 

*wszystkie koła wyważone 

*po jednym kole zapasowym na autobus 

 

* ……………………..…… 

* …………………………. 

* …………………….……. 

* …………………………. 

2.12. Zbiornik paliwa 

*pojemność minimum: 500 litrów 

 

* ……………………..….…  

2.13. Stanowisko kierowcy 

*lusterka zewnętrzne podgrzewane i 

regulowane elektrycznie 

*lusterka wewnętrzne zapewniające 

dostateczną widoczność przedziału 

pasażerskiego 

* szyba przednia wyposażona w roletę automatyczną 

 

*dmuchawa z regulacją temperatury 

powietrza, kierunku i wydajności nadmuchu 

*zamykany na klucz schowek na drobne 

przedmioty 

*fotel z zawieszeniem pneumatycznym, z 

podłokietnikiem i zagłówkiem, z pełną 

regulacją 

*wieszak na ubrania 

*gniazdo zapalniczki 

 

 

* ………………………..…. 

 

 

* ……………………………. 

 

* ……………………………. 

 

* ……………………………. 

 

 

* 

…………………………………. 

* …………………………. 

* ………………………………. 

 

* ………………………………. 

 

* …………………………. 
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2.14. Drzwi 

*sterowane pneumatyczne 

*sygnalizacja świetlna dla kierowcy o 

położeniu każdych z osobna drzwi autobusu 

*dwoje drzwi w układzie 1-1-0 

 

 

* …………………………… 

 

* …………………………… 

 

* ……………………………… 

2.15. Szyba przednia 

* warstwowa, klejona do nadwozia 

 

* …………………………. 

2.16. Szyby boczne 

*szyby boczne podwójne, przyciemniane 

 

 

* ……………………………….. 

 

2.17. Konstrukcja nadwozia 

* szkielet i poszycie z materiałów zapewniających wieloletnią 

trwałość nadwozia bez konieczności przeprowadzania napraw 

blacharskich z tytułu korozji: 

• materiał szkieletu nadwozia : stal 

odporna na korozję, lub zabezpieczone 

przeciw korozji w sposób zapewniający 

co najmniej 12-sto letni okres eksploatacji 

autobusu  

• poszycie nadwozia ze stali odpornej na 

korozję, aluminium , z tworzyw 

sztucznych i ich kompozytów , stali zabezpieczonej 

antykorozyjnie gwarantujące co najmniej 

12-sto letni okres eksploatacji autobusu. 

 

* ……………….......……….. 

 

 

 

 

* ………………....…………. 

 

 

 

 

 

* ……………………………… 

2.19. Siedzenia dla pasażerów 

*profilowane z pełną regulacją  

 

* ……………………………… 

2.20. Wykończenie wnętrza 

* podłoga – płyta wodoodporna, pokryta 

wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewaną 

na łączeniach 

* dywan 

 

 

* ……………………………… 

 

 

* ……………………………… 

2.21. Wyposażenie dodatkowe 

* apteczka pierwszej pomocy - 2 sztuki 

* gaśnica - 2 sztuki sześciokilogramowe 

* trójkąt ostrzegawczy - 1 sztuka 

* klin pod koła - 2 sztuki 

* podnośnik hydrauliczny - 2 sztuki 

* skrzynka z kompletem narzędzi — 1 sztuka 

* koło zapasowe - 1 sztuka 

* wskaźnik zużycia paliwa pokazujący co 

najmniej chwilowe i średnie zużycie 

*zapasowe lewe lusterko zewnętrzne  

*przednia tablica świetlna o minimalnej rozdzielczości  15x80 ze 

sterownikiem informacji pasażerskiej wbudowanym w tablicę 

* pełny zbiornik paliwa  

*toaleta 

*kabina sypialna dla kierowcy 

*przetwornica z zabezpieczeniem oraz gniazda elektryczne/USB 

(parametry i ilość do uzgodnienia)  

 

* ……………………………. 

* ……………………………. 

* …………………………… 

* ……………………………. 

* …………………………… 

* ……………………………. 

* …………………………….. 

* …………………………… 

 

* ……………………………. 

* ……………………………. 

 

*……………………………… 

 

*……………………………… 

 

*……………………………… 

2.22. Bezpieczeństwo 

* sygnał ostrzegawczy o cofaniu + kamera cofania 

 

* …………………................. 
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3. Wyposażenie dodatkowe autobusu  

3.1. Inne urządzenia i wyposażenie 

* DVD set, minimum 2 monitory LCD,  lodówka 

*Kamera drzwi środkowych 

*Kuchnia pokładowa z dodatkową lodówką 

*Światła mijania ksenonowe, światła drogowe H7,spryskiwacze 

reflektorów 

*zamykane półki bagażowe 

 

 

* ……………………........…. 

* ……………………........…. 

 

* ……………………........…. 

* ……………………........…. 

 

* ……………………........…. 

 

3.2. Powłoki i kolorystyka 

* Powłoki zewnętrzne wykonane 

lakierami poliuretanowymi lub akrylowymi, o 

podwyższonej odporności na ścieranie przy 

myciu pojazdów na myjniach 

wieloszczotkowych. Szczegółowe wytyczne 

dotyczące kolorystyki i oklejenia (Logo firmowe Zamawiającego) 

zostaną dołączone przez 

Zamawiającego podczas zawierania umowy na 

dostawę autobusu. 

*Kolorystyka wewnętrzna.  

Elementy wewnętrzne: poszycia 

boczne, dachu, tkanina siedzeń w dobranej 

tonacji, skomponowane kolorystycznie w 

sposób gwarantujący wysoką estetykę. (do uzgodnienia z 

Zamawiającym) 

 

* …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

* …………….......………… 

3.3. Warunki dodatkowe wymagane od 

wykonawcy w cenie dostawy 

autobusu 

*nieodpłatne przeszkolenie co najmniej 6 

pracowników Zamawiającego w zakresie 

obsługi i napraw dostarczanego autobusu, oraz 

przeszkolenie co najmniej 2 kierowców na 

każdy autobus 

*wyposażenie Zamawiającego w kompletną 

dokumentację techniczno-eksploatacyjną, 

instrukcje kierowcy, schematy układów 

pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje 

napraw na CD w koniecznej ilości. 

 

 

 

* …………………………… 

 

 

 

 

* ……………………………. 

 

 

 

 

3.4. Inne 

*Autobusy na dzień dostawy będą posiadały wszystkie 

dokumenty do rejestracji wg. Obowiązujących przepisów. 

 

 

* …………………………….. 

 

 

 

Tam gdzie Zamawiający wymienia parametry należy wpisać parametry oferowane. Tam gdzie 

Zamawiający posługuje się opisem , należy wpisać „TAK” potwierdzając spełnienie warunku lub 

„NIE” stwierdzając ,iż oferowany przedmiot zamówienia warunku nie spełnia . 

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych parametrów, skutkować będzie odrzuceniem 

oferty. 

…….. ………..….2017                      …………………………………… 

(miejscowość, data)        (podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik NR 2 

Zadanie 2 

…………… dnia ……………. 

Dane Wykonawcy (nazwa, firma, adres): 

 

…………………. 

…………………. 

…………………… 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

wraz z układem funkcjonalnym 5 autobusów nowych tej samej marki: 

3(trzech) autobusów o ilości miejsc siedzących -57 

2(dwóch) autobusów o ilości miejsc siedzących -49 

Przedmiotem zamówienia jest leasing autobusów dla PKS POLONUS w Warszawie S.A. 

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić każdą rubrykę z prawej kolumny „Oferowane parametry”. 

WYMAGANE PARAMETRY 

 
OFEROWANE PARAMETRY 

(opis, marka, typ, model) 

1. Pojazd  

1.1. Rodzaj pojazdu 

*autobus wysoko-pokładowy 

 

*pojazd bezwypadkowy 

 

*rok produkcji 

 

* ……………………..……… 

 

* …………………………….. 

 

 

*……………………………… 

 

 

2. Parametry pojazdu  

2.1. Wymiary zewnętrzne 

*dwa autobusy długość nie mniej niż 12000mm, nie więcej niż 

13000 mm (49 miejsc siedzących) 

*trzy autobusy długość nie mniej niż 13000 mm, 

nie więcej niż 15000 mm (57 miejsc siedzących) 

*szerokość nie mniej niż 2500 mm 

*wysokość nie więcej niż 4000 mm 

 

* …………………………… 

 

* …………………………….. 

 

* ……………………………. 

2.3. Silnik 

*wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem 

paliwa, chłodzony cieczą 

*czystość spalin minimum EURO 6 *układ zasilania z 

chłodzeniem powietrza 

doładowującego 

*gniazdo diagnostyczne 

*o pojemności od 12,0dm3 do 13,5 dm3 i 

maksymalnej mocy netto minimum 290 kW, 

umiejscowiony wzdłużnie z tyłu pojazdu 

 

 

* ………. 

 

* ……….. 

* ……… 

 

* …………. 

* ………… 

* ……………. 

2.4. Skrzynia biegów 

* ilość przełożeń do jazdy w przód 

Nie mniej niż 8 + bieg wsteczny (49 miejsc siedzących) 

 

Nie mniej niż 12 + bieg wsteczny (57 miejsc siedzących) 

 

* ……………………. 

 

 

* ………………….. 

 

 

2.6. Układ kierowniczy  
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* wspomagany hydraulicznie 

* kierownica z regulacją wysokości i 

pochylenia 

 

* ………………. 

* ……………….. 

 

2.7. Układ hamulcowy 

*pneumatyczny, dwuobwodowy 

*hamulce każdej osi: tarczowe 

*automatyczna kompensacja luzu elementów 

ciernych (klocki hamulcowe) 

*okładziny cierne bezazbestowe 

*system ABS oraz ASR lub EBS 

 

* ……………….. 

* …………………… 

* ……………………… 

 

* ……………………… 

* ………………………. 

2.8. Zawieszenie 

*pneumatyczne 

 

* ………………….. 

2.10.Ogrzewanie i wentylacja 

*ogrzewanie wodne, wykorzystujące ciepło z 

układu chłodzenia silnika, realizowane za 

pomocą grzejników konwektorowych  

*silniki wentylatorów nagrzewnic z 

regulowaną prędkością obrotową, 

*podłączony do układu chłodzenia, niezależny 

od pracy silnika agregat grzewczy typu 

WEBASTO lub równoważny o wydajności 

takiej, aby na postoju utrzymać wewnątrz 

temperaturę dodatnią około + 20° C przy 

temperaturze zewnętrznej ujemnej - 10° C 

*możliwość programowania załączenia 

agregatu grzewczego np. w nocy o 

określonej godzinie 

* klimatyzacja cało-pojazdowa o mocy min. 30 kW, 

Nadmuchy indywidualne w kombinacji z lampkami  

Dla wszystkich pasażerów  

 

* ………………………….. 

 

 

…………………………… 

 

 

* ……………………………. 

 

* 

…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

* ……………………………….. 

 

2.11. Koła i ogumienie 

*obręcze stalowe lub aluminiowe 

*opony radialne cało-stalowe bezdętkowe 

*wszystkie koła wyważone 

*po jednym kole zapasowym na autobus 

 

* ……………………..…… 

* …………………………. 

* …………………….……. 

* …………………………. 

2.12. Zbiornik paliwa 

*pojemność minimum: 500 litrów 

 

* ……………………..….…  

2.13. Stanowisko kierowcy 

*lusterka zewnętrzne podgrzewane i 

regulowane elektrycznie 

*lusterka wewnętrzne zapewniające 

dostateczną widoczność przedziału 

pasażerskiego 

* szyba przednia wyposażona w roletę automatyczną 

 

*dmuchawa z regulacją temperatury 

powietrza, kierunku i wydajności nadmuchu 

*zamykany na klucz schowek na drobne 

przedmioty 

*fotel z zawieszeniem pneumatycznym, z 

podłokietnikiem i zagłówkiem, z pełną 

regulacją 

*wieszak na ubrania 

 

* ………………………..…. 

 

* ………………………..…. 

 

* ……………………………. 

 

* ……………………………. 

 

* ……………………………. 

 

 

* …………………………….. 

 

* ………………………………. 
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*gniazdo zapalniczki 

 

* ………………………………. 

 

 

2.14. Drzwi 

*sterowane pneumatyczne 

 

*sygnalizacja świetlna dla kierowcy o 

położeniu każdych z osobna drzwi 

autobusu 

*dwoje drzwi w układzie 1-1-0 

 

 

* …………………………… 

 

* …………………………… 

 

* ……………………………… 

 

2.15. Szyba przednia 

* warstwowa, klejona do nadwozia 

 

* …………………………. 

2.16. Szyby boczne 

*szyby boczne podwójne, przyciemniane 

 

 

* ……………………………….. 

 

2.17. Konstrukcja nadwozia 

* szkielet i poszycie z materiałów 

zapewniających wieloletnią trwałość 

nadwozia bez konieczności 

przeprowadzania napraw blacharskich z 

tytułu korozji: 

• materiał szkieletu nadwozia : stal 

odporna na korozję, lub zabezpieczone 

przeciw korozji w sposób zapewniający 

co najmniej 12-sto letni okres eksploatacji 

autobusu  

• poszycie nadwozia ze stali odpornej na 

korozję, aluminium , z tworzyw 

sztucznych i ich kompozytów , stali zabezpieczonej 

antykorozyjnie gwarantujące co najmniej 

12-sto letni okres eksploatacji autobusu. 

 

* ……………….......……….. 

 

 

 

 

* ………………....…………. 

 

 

 

 

 

* ……………………………… 

2.19. Siedzenia dla pasażerów 

*profilowane z pełną regulacją  

 

 

* ……………………………… 

2.20. Wykończenie wnętrza 

* podłoga – płyta wodoodporna, pokryta 

wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewaną 

na łączeniach 

* dywan 

 

 

* ………………….. 

 

 

* ……………. 

2.21. Wyposażenie dodatkowe 

* apteczka pierwszej pomocy - 2 sztuki 

* gaśnica - 2 sztuki sześciokilogramowe 

* trójkąt ostrzegawczy - 1 sztuka 

* klin pod koła - 2 sztuki 

* podnośnik hydrauliczny - 2 sztuki 

* skrzynka z kompletem narzędzi — 1 sztuka 

* koło zapasowe - 1 sztuka 

* wskaźnik zużycia paliwa pokazujący co 

najmniej chwilowe i średnie zużycie 

*zapasowe lewe lusterko zewnętrzne  

*przednia tablica świetlna o minimalnej rozdzielczości  15x80 ze 

sterownikiem informacji pasażerskiej wbudowanym w tablicę 

* pełny zbiornik paliwa  

 

* …………………………. 

* ………………………. 

* ………………………….. 

* ……………………………. 

* …………………………… 

* …………………………….. 

* …………………………….. 

* ………………………………. 

 

* ……………………………. 

* ……………………………. 

 

*……………………………… 
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*toaleta 

*kabina sypialna dla kierowcy (opcjonalnie) 

*przetwornica z zabezpieczeniem oraz gniazda elektryczne/USB 

(parametry i ilość do uzgodnienia) 

 

*……………………………… 

 

*……………………………… 

2.22. Bezpieczeństwo 

* sygnał ostrzegawczy o cofaniu + kamera cofania 

 

* …………………................. 

 

3. Wyposażenie dodatkowe autobusu  

3.1. Inne urządzenia i wyposażenie 

* DVD set, minimum 2 monitory LCD,   

*lodówka 

*Podgrzewacz do wody 

*Światła mijania ksenonowe, światła drogowe H7, 

*Kuchnia pokładowa z dodatkową lodówką 

 

 

 

* ……………………........…. 

 

* ……………………........…. 

 

* ……………………........…. 

* ……………………........…. 

* ……………………........…. 

 

3.2. Powłoki i kolorystyka 

*Kolor Biały. Powłoki zewnętrzne wykonane 

lakierami poliuretanowymi lub akrylowymi, o 

podwyższonej odporności na ścieranie przy 

myciu pojazdów na myjniach 

wieloszczotkowych. Szczegółowe wytyczne 

dotyczące kolorystyki i oklejenia (Logo firmowe Zamawiającego) 

zostaną dołączone przez 

Zamawiającego podczas zawierania umowy na 

dostawę autobusu. 

*Kolorystyka wewnętrzna.  

Elementy wewnętrzne: poszycia 

boczne, dachu, tkanina siedzeń w dobranej 

tonacji, skomponowane kolorystycznie w 

sposób gwarantujący wysoką estetykę. 

 

* …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

* …………….......………… 

3.3. Warunki dodatkowe wymagane od 

wykonawcy w cenie dostawy 

autobusu 

*wyposażenie Zamawiającego w kompletną 

dokumentację techniczno-eksploatacyjną, 

instrukcje kierowcy, schematy układów 

pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje 

napraw na 

CD w koniecznej ilości. 

 

 

 

* …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Inne 

*Autobus na dzień dostawy będzie posiadał wszystkie 

dokumenty do rejestracji wg. Obowiązujących przepisów. 

*Wykonawca udzieli Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej w 

zakresie napraw i obsług autobusów w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej eksploatacji. 

*Wykonawca w cenie autobusów wyposaży Zamawiającego w 

następujące urządzenia diagnostyczne i narzędzia specjalne 

niezbędne i pomocne (Uzgodnione z Zamawiającym przed 

podpisaniem Umowy) do obsługi i diagnozy podzespołów i 

układów zamontowanych w autobusie oraz do kalibracji.: 

a)urządzenie diagnostyczne, umożliwiające diagnostykę, 

 

* …………………………….. 

 

* …………………………….. 

 

* …………………………….. 
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kasowanie błędów i resetowanie ustawień komputera: silnika i 

innych podzespołów, oraz do kalibracji pojazdu, zawieszenia po 

montażu podzespołów. 

*Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę przedmiotu zamówienia 

do podpisania Umowy Serwisowej na wykonywanie  

przeglądów okresowych w okresie gwarancji na wszystkie 

dostarczone autobusy. 

*Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi propozycję trybu, 

miejsca i czasu zaopatrywania Zamawiającego w części 

zamienne. Dokument powyższego zobowiązania, z określeniem 

wszystkich szczegółów zaopatrywania Zamawiającego w 

części zamienne, będzie dostarczony przez Wykonawcę najpóźniej 

w dniu przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia. 

*Wykonawca zapewni części zamienne do napraw 

gwarancyjnych, a w przypadku pogwarancyjnych oraz nie 

objętych gwarancją, zapewni możliwość zakupu i dostarczenia 

części zamiennych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji 

autobusów przez co najmniej 10 lat od daty odbioru danego typu 

autobusu. 

 

 

 

  

 

* ……………………………..  

 

* ……………………………..  

 

 

 

* ……………………………..   

 

 

 

Tam gdzie Zamawiający wymienia parametry należy wpisać parametry oferowane. Tam gdzie 

Zamawiający posługuje się opisem , należy wpisać „TAK” potwierdzając spełnienie warunku lub 

„NIE” stwierdzając ,iż oferowany przedmiot zamówienia warunku nie spełnia . 

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych parametrów, skutkować będzie odrzuceniem 

oferty. 

…….. ………..….2017                      …………………………………… 

(miejscowość, data)        (podpis osoby upraw 
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Załącznik nr 3 

 

Nazwa oferenta ..................................... 

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

 

Adres oferenta ....................................... 

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

 

 

 

DOŚWIADCZENIE 

 

 Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na leasing operacyjny  autobusów określonych 

w SIWZ oświadczamy, że nasza firma w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert w niniejszym postępowaniu /okresie prowadzenia działalności (jeżeli jest krótszy niż trzy lata) 

zrealizowała następujące zamówienia o wielkości, charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem 

przedmiotu przetargu. 

 

 

 

Rodzaj 

zamówienia 

Całkowita 

wartość 

Czas realizacji Nazwa 

zamawiającego 

Wymagania 

specjalne Początek Koniec 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Uwaga: każdy z powyższych wpisów winny być, pod warunkiem odrzucenia oferty, 

potwierdzony listem referencyjnym.  

 

Uwaga: każdy z powyższych wpisów winien być, pod rygorem odrzucenia oferty, 

potwierdzony dowodem określającym, 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, 

określające okres realizacji zamówienia, podpis osoby wystawiającej list/dokument z 

podaniem jej funkcji i numeru telefonu kontaktowego oraz zawierające informację, czy 

dostawy zostały wykonane należycie. 

................................ dn. .......................        

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

         podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

 

 

 

Miejscowość  …………., data …………… 

 

 

 

 

 

Oświadczenie złożone zgodnie z art. 22, ust. 1 i art. 24, ust. 1, pkt. 1-9  i ust. 2 ustawy  z dnia 29 

stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1163) 

 

 

 

 

Oświadczam,  że : 

 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3)  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4)  nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

 

podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ nr sprawy: PP/02/2017/01 

 

 

Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

Przystępując do prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

,,POLONUS’’ w Warszawie spółka akcyjna postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego nr PP/02/2017/01 na dostawę autobusów: 

 oświadczam, że*: 

1) nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2016 poz. 184, 1618 i 1634) 

2) należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2016  poz. 184, 1618 i 1634) i poniżej 

przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

………………………………     

 …………………………………………. 

(miejscowość, data)                                                        (imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 


