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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

ZP.ZD-00462/17 

POWIAT POZNA ŃSKI , 

ul. JACKOWSKIEGO 18 
60-509 POZNAŃ 

NIP: 781-18-40-766,    REGON: 631257992 
www.bip.powiat.poznan.pl 

tel. 61 8410 686, faks 61 8418 823 
godziny urzędowania: 

poniedziałek: 9:00 – 16:30, wtorek – piątek: 8:00 – 15:00 

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art. 39 ustawy zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). 
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

I. INFORMACJE OGÓLNE.     
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy. 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ustawy. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozwiązań równoważnych opisywanym.  
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

Wykonawca może więc powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 
12. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a i w art. 

29 ust. 4 ustawy. 
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
14. Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogów elektronicznych 

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji, o której mowa w art. 10a ust. 2 ustawy. 
15. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy. 
16. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie stanowiącym załącznik 

nr 6 do niniejszej SIWZ. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1. Dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 

poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9, w ramach realizacji projektu 
współfinansowanego przez PFRON. 
Kod CPV: 34121000-1. 

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca zaproponował pojazd: 
1) o szerokości od 2.250 mm do 2.550 mm; 
2) z następującymi okresami gwarancji: 

a) mechaniczną – od 24 miesięcy do 60 miesięcy, 
b) na powłokę lakierniczą – od 36 miesięcy do 60 miesięcy, 
c) na perforację nadwozia – od 60 miesięcy do 96 miesięcy; 

3) z serwisową stacją obsługi pojazdów zlokalizowaną od SOSW w Owińskach w maksymalnej odległości w linii 
prostej do 100 km. 

3. Zamawiający preferuje by Wykonawca zaproponował pojazd: 
1) wyposażony w jednostkę napędową producenta posiadającego przedstawicielstwo w Polsce lub tego samego 

producenta jednostki napędowej, co całego pojazdu; 
2) w którym zlokalizowano wlew zbiornika Ad-Blue po tej samej stronie pojazdu co wlew paliwa. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załącznikach do niniejszej SIWZ. 

III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 23 marca 2018 r. 
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IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące: 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. 
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału 
w postępowaniu. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału 
w postępowaniu. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału 
w postępowaniu. 

2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów  
i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tym przypadku 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 

4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych  
w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, zamawiający ŻĄDA dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych  
w Rozdziale VI SIWZ, ust. 2 pkt 4), z wyłączeniem oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352, poz. 1579). 

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę względem, którego 
zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy oraz w stosunku do którego otwarto likwidację,  
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,  
z późn. zm.).  

VI. WYKAZ WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW. 
1.  Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – o treści 
zgodnej z załącznikiem nr 2. 
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2.  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 składane 
na wezwanie Zamawiającego:  
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1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć: 
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w 
postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 

2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej 
lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć: 
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w 
postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 

3) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej 
lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3) SIWZ Wykonawca winien przedłożyć: 
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w 
postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 

4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien 
przedłożyć: 
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

b) oświadczenie 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 (o treści zgodnej z załącznikiem nr 3); 

c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne (o treści zgodnej z załącznikiem nr 4); 

d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) 
(o treści zgodnej z załącznikiem nr 5); 

e) Wykonawcy, w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634, 1823). 
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 o udzielenie zamówienia. 

3. Ponadto, na etapie składania oferty, Wykonawca winien przedłożyć: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikami nr 1, 
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: 

a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; 
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 

(np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji 
przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego 
z Wykonawców. 

4. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 musi być złożony w formie oryginału. 
Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 musi być złożony: 
– w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w formie oryginału (w sposób umożliwiający zwrot 
dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy) oraz kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (w sposób 
uniemożliwiający jego samodzielną dekompletację); 

– w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) w formie oryginału – lub kserokopii 
poświadczonej przez Wykonawcę. 

Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 musi być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 
Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
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Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż 
oświadczenia, wyłącznie wtedy, 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.  
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 
4 lit. a) lub ust. 5, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty, jednakże, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia 
na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.  

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
które powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go 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. 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje 
się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, określone 
w ust. 1 i w ust. 2 pkt 4), w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI. 
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Joanna Rządkowska – Jurga  – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych – tel. 61 84 10 686. 
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, przesyłając swoje zapytania faksem pod numer: 61 84 18 823 lub pocztą elektroniczną: 
zp@powiat.poznan.pl. 

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert.  
Jeżeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi. 

4. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 
pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz ww. dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub 
faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje winny być kierowane na adres e-mail: zp@powiat.poznan.pl, faks nr 61 84 18 823. 

VIII. ZMIANA TRE ŚCI SIWZ. 
1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
1. Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego określoną w załączniku nr 1. 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
3. Ofertę należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej, a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa 

w treści niniejszej SIWZ. 
5. Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana 

przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. 

6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana i zaparafowana. 
7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej 

dekompletację. 
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8. Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) były 
podpisane. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z imienną 
pieczątką. 

9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 
4 ustawy. 

X. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu/kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, 

w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 pokój nr 002 do dnia 05.12.2017 r., do godz. 11:00. 
1) Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco: 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
„Przetarg nieograniczony – Autobus”. Nie otwierać przed dniem 05.12.2017 r., godz. 11:15”. 
oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

2) Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. 
3) Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 
4) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.12.2017 r. o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 sala 315, piętro III. 

3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

XII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY. 
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.   
2. Zmiana musi być złożona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. 
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 
dołączone do uprzednio złożonej oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie 
pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiającego o wycofaniu oferty. 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 
1. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę uwzględniającą wszystkie 

elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz udzielenie ewentualnych upustów. 
2. Cena powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) 

z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego. 
3. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 
4. Rozliczenia z wybranymi Wykonawcami będą następować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOB U OCENY OFERT. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 
1) C – Cena brutto pojazdu – 60%. 

Ocena ofert w przedmiotowym kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: 
Cena najniższa spośród złożonych ofert otrzyma 60 pkt. 
Pozostałym ofertom punktacja zostanie przyznana wg wzoru: 

Cmin.   
C = 60 x ----------  

Co 
Gdzie: 
Cmin – Najniższa cena spośród złożonych ofert. 
Co – Cena badanej oferty. 

2) S – Szerokość pojazdu – 5%. 
Ocena ofert w przedmiotowym kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: 
Oferta, w której zaproponowano szerokość pojazdu od 2.250 mm – 2.399 mm otrzyma 0 pkt. 
Oferta, w której zaproponowano szerokość pojazdu od 2.400 mm – 2.550 mm otrzyma 5 pkt. 

3) J – Jednostka napędowa – 3%. 
Ocena ofert w przedmiotowym kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: 
Oferta, w której zaproponowano jednostkę napędową producenta posiadającego przedstawicielstwo 
w Polsce lub tego samego producenta jednostki napędowej, co całego pojazdu otrzyma 3 pkt. 
Oferta, w której zaproponowano jednostkę napędową producenta nie posiadającego przedstawicielstwa 
w Polsce, w przypadku, gdy producent całego autobusu nie jest równocześnie producentem jednostki 
napędowej otrzyma 0 pkt. 
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4) L – Lokalizacja wlewu zbiornika Ad-Blue – 1%. 
Ocena ofert w przedmiotowym kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: 
Oferta, w której zaproponowano lokalizację wlewu zbiornika Ad-Blue po tej samej stronie pojazdu 
co wlew paliwa otrzyma 1 pkt. 
Oferta, w której zaproponowano lokalizację wlewu zbiornika Ad-Blue na innej ścianie niż wlew paliwa 
otrzyma 0 pkt. 

5) Gm – Wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji mechanicznej – 10%. 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wyrażonego w inny 
sposób niż w pełnych miesiącach. 
Ocena ofert w przedmiotowym kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: 
Oferty, w których zaproponowano 60 – miesięczną i dłuższą gwarancję otrzymają 10 pkt. 
Ofertom, w których zaproponowano gwarancję od 24 do 60 miesięcy zostanie przyznana punktacja wg 
wzoru: 

 Tgm – 24 
Gm = 10 x ------------------- 

       36 
Gdzie: 
Tgm – Wyrażony w pełnych miesiącach okres udzielonej gwarancji mechanicznej w badanej ofercie, jednak 

nie krótszy niż 24 miesiące; 
36 – punktowany zakres okresu gwarancji mechanicznej, liczony od 24 do 60 miesięcy; 
24 – minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji mechanicznej na cały pojazd. 

6) Gl – Wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na powłokę lakierniczą – 6%. 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wyrażonego w inny 
sposób niż w pełnych miesiącach. 
Ocena ofert w przedmiotowym kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: 
Oferty, w których zaproponowano 60 – miesięczna i dłuższą gwarancję otrzymają 6 pkt. 
Ofertom, w których zaproponowano gwarancję od 36 do 60 miesięcy zostanie przyznana punktacja wg 
wzoru: 

Tgl – 36 
Gl = 6 x ------------------- 

24 
Gdzie: 
Tgl – Wyrażony w pełnych miesiącach okres udzielonej gwarancji na powłokę lakierniczą w badanej 

ofercie, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy; 
24 – punktowany zakres okresu gwarancji na powłokę lakierniczą, liczony od 36 do 60 miesięcy; 
36 – minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji na powłokę lakierniczą. 

7) Gp – Wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na perforację nadwozia – 5%. 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wyrażonego w inny 
sposób niż w pełnych miesiącach. 
Ocena ofert w przedmiotowym kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: 
Oferty, w których zaproponowano 96 – miesięczną i dłuższą gwarancję otrzymają 5 pkt. 
Ofertom, w których zaproponowano gwarancję od 60 do 96 miesięcy zostanie przyznana punktacja wg 
wzoru: 

Tgp – 60 
Gp = 5 x ------------------- 

36 
Gdzie: 
Tgp – Wyrażony w pełnych miesiącach okres udzielonej gwarancji na perforację nadwozia w badanej 

ofercie, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy; 
36 – punktowany zakres okresu gwarancji na perforację nadwozia, liczony od 60 do 96 miesięcy; 
60 – minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji na perforację nadwozia. 

8) O – Wyrażona w pełnych kilometrach, liczona w linii prostej, odległość serwisowej stacji obsługi pojazdów 
od siedziby SOSW w Owińskach – 10%. 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę odległości wyrażonej w inny sposób niż 
w pełnych kilometrach 
Ocena ofert w przedmiotowym kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: 
Oferty, w których zaproponowano odległość do 20 km otrzymają 10 pkt. 
Ofertom, w których zaproponowano odległość od 20 km do 100 km zostanie przyznana punktacja 
wg wzoru: 

Ob – 20 
O = 10 x (1 – --------------) 

     80 



 
ZP.272.00067.2017 

7 
 

Gdzie: 
Ob – wyrażona w pełnych kilometrach odległość pomiędzy SOSW w Owińskach, a serwisową stacją 

obsługi pojazdów w badanej ofercie, jednak nie dłuższa niż 100 km. 
20 – maksymalna, wymagana przez Zamawiającego, odległość od  SOSW w Owińskach do serwisowej 

stacji obsługi pojazdów. 
80 – punktowany zakres odległości od SOSW w Owińskach do serwisowej stacji obsługi pojazdów 

w przedziale od 20 km do 100 km. 

2. W zakresie przedmiotowych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, przy czym 1% = 1 pkt. 
3. Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach, stanowić będzie łącznie sumę punktacji, liczonej wg wzorów: 

O = C + S + J + L + Gm +Gl + Gp + O. 
4. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma największą 

liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 
uzyskanych punktów. 

5. W sytuacji, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę  
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM. 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 14.000,00 zł; 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielonych 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. 
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Handlowy 

O/Poznań, konto nr 77103012470000000034916047. 
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 05.12.2017 r., 

do godz. 11:00. 
5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego. 
6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję  
Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot 
dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać załączona do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) należy dołączyć do oferty potwierdzenie 
dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego potwierdzone przez Wykonawcę. 
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja 
musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być 
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny 
(z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 

7. Zamawiający zwróci albo zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. 

XVI. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA P UBLICZNEGO. 
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ustawy, powiadomi niezwłocznie 

o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku gdy w imieniu wybranego Wykonawcy, umowę będzie podpisywać inna osoba jest on zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo. 
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może zastosować procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 2 ustawy lub w art. 94 ust. 3 ustawy. 
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące 
solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 
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XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony prawnej: 

1) Odwołanie – przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
– określenia warunków udziału w postępowaniu; 
– wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
– odrzucenia oferty odwołującego; 
– opisu przedmiotu zamówienia; 
– wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, 
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

4) Wykonawca 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 podst. art. 180 ust. 2 ustawy. 

5) Na orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 
okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

6) Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w art. 179 – 198g ustawy. 
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 Załącznik nr 1 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 

tel./ faks, e-mail: 

…………………………………………………………… 

 

…..................................................... 
(miejscowość i data) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
POWIAT POZNA ŃSKI  

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę jednego fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 
w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9, w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez 

PFRON, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę*: 

Cena …………..………………….zł brutto, 

słownie ……………………………………………………….…………………………………………………….. 

Oświadczamy, że 
1. Dostarczymy autobus o następujących parametrach: 

Nazwa Zaproponowana wielkość  

Szerokość** ……………. mm 

Okres gwarancji mechanicznej na cały pojazd** …………….. miesięcy 

Okres gwarancji na powłoki lakiernicze** …………….. miesięcy 

Okres gwarancji na perforację nadwozia** …………….. miesięcy 

Odległość autoryzowanej stacji obsługi od siedziby SOSW w Owińskach** …………….. km 
Jednostka napędowa producenta posiadającego przedstawicielstwo w Polsce lub tego 

samego producenta jednostki napędowej, co całego pojazdu ***  

Lokalizacja wlewu zbiornika Ad-Blue po tej samej stronie pojazdu co wlew paliwa***  

2. Zamówienie zrealizujemy w terminie do 23 marca 2018 r.; 
3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania 

określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania oferty; 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
5. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich 

dokumentów składających się na SIWZ; 
7. Wadium wnieśli śmy w dniu ………….. w formie ………………………W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej 

(przelew) prosimy o jego zwrot na konto o nr: ……………………………………………….; 
8. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron; 
9. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom** : 

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

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

10. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem***   Tak □  Nie □ 
11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

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

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

       ............................................................................. 
                                              (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
Uwagi: 
* Cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XIII SIWZ. 
**  Uzupełnić w zależności od zaproponowanego parametru. 
***   Wpisać tak albo nie w zależności od zaproponowanego parametru. 
****  Je żeli Podwykonawcy są jednocześnie podmiotami na zasoby których powołuje się Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca składa 

wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust 2 pkt 4  lit. a) – d)  SIWZ. 
 Przekreślenie, niewypełnienie, oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału Podwykonawców. 
***** Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych  

i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których 
roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.        
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Załącznik nr 2 

 
 
 
 
.................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 
PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ JEDNEGO 
FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEW OZU OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM PORUSZAJ ĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH NA 
POTRZEBY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI 

NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWI ŃSKACH, PL. PRZEMYSŁAWA 9, W RAMACH 
REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ PFRON.  

 

 
 
 

Oświadczam, iż nie później niż na dzień składania ofert, nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu.*   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................, dnia……...………….r. 

                                    ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
*  Niniejsze oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału 

w postępowaniu i składane jest wraz z ofertą. 
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Załącznik nr 3 

 
 
.................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 
PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ JEDNEGO 
FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEW OZU OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM PORUSZAJ ĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH NA 
POTRZEBY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI 

NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWI ŃSKACH, PL. PRZEMYSŁAWA 9, W RAMACH 
REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ PFRON.  

 
 

 
 

 
Oświadczam, iż wobec mnie nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*. 
 

 
 
 

 

 

 

 

......................, dnia……...………….r. 

                                    ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni. 

 
* W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – należy przedłożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 
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Załącznik nr 4 

 
 
 
 
................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ JEDNEGO 
FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEW OZU OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM PORUSZAJ ĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH NA 
POTRZEBY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI 

NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWI ŃSKACH, PL. PRZEMYSŁAWA 9, W RAMACH 
REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ PFRON.  

 
 

 
 
 
 

 
 

Oświadczam, iż wobec mnie nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  
o zamówienia publiczne. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

......................, dnia……...………….r. 

                                    ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni. 
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Załącznik nr 5 

 
 
 
 
................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ JEDNEGO 

FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEW OZU OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM PORUSZAJ ĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH NA 

POTRZEBY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI 
NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWI ŃSKACH, PL. PRZEMYSŁAWA 9, W RAMACH 

REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ PFRON.  
 

 
 

 
Oświadczam, iż nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.). 
 

 
 
 
 
 
 

 

......................, dnia……...………….r. 

                                    ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni. 
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Załącznik nr 6 
UMOWA DOSTAWY nr……. (projekt) 

Zawarta w dniu ……………………………………..2017 r. roku pomiędzy: 
Powiatem Poznańskim z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18  
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu  w imieniu którego działają: 

1) …………………. – ……………………, 
2) …………………. – ……………………... 

przy kontrasygnacie …………………………... 
zwanym dalej Zamawiającym 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą 
zwanymi w dalszej części łącznie Stronami, a odrębnie Stroną 
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w ramach postępowania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego prowadzonego wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) na wykonanie zadania pn.: „Dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich 
na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, 
pl. Przemysława 9, w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez PFRON”. 

 
§ 1 

1.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dla potrzeb Zamawiającego jeden fabrycznie nowy autobus, 
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, którego 
parametry techniczne i wyposażenie zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2.  Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest sprawny technicznie, nie posiada wad fizycznych 
(konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych), ani wad prawnych oraz spełnia wymagania określone 
w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego. 

3.  Osobami do kontaktu są: 
1) za strony Zamawiającego ………………………….. 
2) ze strony Wykonawcy ……………………………. 

4.  Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 6 ust. 2. 
 
§ 2 

1.  Wartość przedmiotu umowy wynosi: ………………. zł brutto (słownie: ………………………………….), w tym należny 
podatek VAT. 

2.  Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

3.  Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy, po wykonaniu i dostarczeniu 
przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w terminie do 7 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony. 

 
§ 3 

1.  Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1, zostanie dostarczony do siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Pl. Przemysława 9, do…………………………. 

2.  Odbiór przedmiotu umowy wymaga potwierdzenia przez strony protokołem odbioru sporządzonym przez 
Wykonawcę, w którym strony potwierdzają ilość i jakość zrealizowanego przedmiotu zamówienia. 

3.  Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie, mailowo lub faxem o planowanym terminie dostawy  
z wyprzedzeniem nie krótszym, niż 3 dni robocze. 

4.  Wykonawca dokona rejestracji pojazdu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. 
5.  Wykonawca wraz z pojazdem przekaże:  

1) dowód rejestracyjny pojazdu, 
2) kartę pojazdu, 
3) wyciąg ze świadectwa homologacji, 
4) 2 kpl. instrukcji obsługi i konserwacji pojazdu w języku polskim, 
5) książkę gwarancyjną pojazdu, 
6) dokumenty umożliwiające prawidłową i zgodną z prawem eksploatację windy hydraulicznej dla osób 

niepełnosprawnych; 
7) umowę gwarancyjną. 
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6.  Koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas transportu do siedziby określonej w ust. 1 obciążają 
Wykonawcę. 

 
§ 4 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu następującej gwarancji na przedmiot zamówienia: 
1) gwarancja mechaniczna na okres ……………………… , gdzie Zamawiający zobowiązuje się, że roczny przebieg 

pojazdu nie przekroczy 50.000 km; 
2) gwarancja na powłokę lakierniczą na okres ………………………..… bez limitu kilometrów; 
3) gwarancja na perforację nadwozia na okres ……………………………………………….. bez limitu kilometrów. 

2.  Okres gwarancji liczy się od daty rejestracji pojazdu. 
3.  Wykonawca gwarantuje dostęp do stacji serwisowej obsługi pojazdów, znajdującej się w odległości nie większej 

niż 100 km od SOSW w Owińskach, która zapewni obsługę serwisową pojazdu bez utraty gwarancji. 
4.  W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz stacji serwisowych na terenie Polski 

obsługujących pojazdy, o których mowa w §1 ust. 1, które zapewniają obsługę serwisową pojazdu bez utraty 
gwarancji. 

5.  W okresach gwarancyjnych określonych w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych 
napraw gwarancyjnych zakupionego autobusu lub wymiany uszkodzonych części na nowe – w przypadku braku 
możliwości ich naprawy, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady, jeżeli uszkodzenia te nie powstały z winy 
Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 
1) w przypadku nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10 % 

wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
2) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji wskazanego w § 3 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje kara 

umowna w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 
3) w razie odstąpienia od umowy przez Stronę wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
4) w razie odstąpienia od umowy przez Stronę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 

z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w ust. 3 – Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia, o którym mowa  w § 2 ust. 1 

2. W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kar umownych, Zamawiający ma prawo 
do odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody. 

3. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 
§ 6 

1. Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego 
i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 8 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 9 
Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 

 
 

Wykonawca        Zamawiający 
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Załącznik nr 1 do umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

L.p. Parametr Wymagania 

1. Opis ogólny Dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9, w ramach 
realizacji projektu współfinansowanego przez PFRON. 
Autobus musi spełniać wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 858) oraz posiadać świadectwo homologacji 
dopuszczające oferowany pojazd do ruchu po drogach publicznych na terenie Unii 
Europejskiej; 
Zamawiający wymaga, aby oferowany autobus charakteryzował się zużyciem 
energii w całym normatywnym cyklu eksploatacyjnym (przy założeniu cyklu 
przebiegu 500 tys. km), nie wyższym niż 3.600.000 MJ. 

2. Pojemność autobusu Od 28 do 36 pasażerów przy zamontowanych wszystkich fotelach i od 22 do 30 
pasażerów w przypadku przewozu dwóch wózków inwalidzkich. 

3. Wymiary zewnętrzne 

3.1. Długość Od 7.500 mm do 10.000 mm 

3.2. Szerokość Od 2.250 mm do 2.550 mm 

3.3. Wysokość Do 3.450 mm  (wraz agregatem klimatyzacji) 

3.4. Rozstaw osi Minimum 3.800 mm 

3.5. Pojemność bagażników (bez 
pojemności półek bagażowych 
wewnątrz pojazdu) 

Co najmniej 2,5 m3 

3.6. Wysokość wnętrza przestrzeni 
pasażerskiej mierzona w osi 
autobusu 

Nie mniejsza niż 1,9 metra 

3.7. Zewnętrzna obrysowa średnica 
zawracania 

Nie większa niż 20 metrów 

3.8. Dopuszczalna masa całkowita 
(DMC) 

Do 12.000 kg 

4. Silnik 4-cylindrowy, wysokoprężny, w technologii common-rail o pojemności nie 
mniejszej niż 4,5 dm3, zasilany olejem napędowym, spełniający normę czystości 
spalin Euro-6. 
Dopuszcza się jednostkę 6-cylindrową o parametrach takich samych, jak 
w przypadku silnika 4-cylindrowego. 
Preferowana jednostka napędowa producenta, posiadającego swoje 
przedstawicielstwo handlowe w Polsce. 
Zamawiający wymaga, aby oferowany autobus spełniał maksymalny poziom emisji 
CO2 oraz zanieczyszczeń na poziomie: 
a) emisja dwutlenku węgla CO2: 0,55 kg/km, 
b) emisja tlenków azotu NOx: 0,5 g/kWh, 
c) emisja cząstek stałych PM: 0,01 g/kWh, 
d) emisja węglowodorów NMHC: 0,13 g/kWh. 

4.1. Moc maksymalna silnika Nie mniejsza niż 125 kW (170 KM); 

4.2. Maksymalny  
moment napędowy 

Nie mniejszy niż 500 Nm; 

4.3. Zbiornik paliwa Pojemność nie mniejsza niż 180 dm3;  

4.4. Zbiornik Ad-Blue Pojemność nie mniejszej niż 15 dm3; 
Preferowane rozwiązanie z umieszczeniem wlewu Ad-blue po tej samej stronie, 
co wlew paliwa. 

5. Skrzynia biegów Manualna, Ilość przełożeń co najmniej 6 do przodu + 1 wsteczny. 

6. Zawieszenie tylne Pneumatyczne. 
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7. Układ hamulcowy Pneumatyczny, dwuobwodowy; 
hamulce tarczowe na wszystkich kołach; 
systemy bezpieczeństwa: 

− układy przeciwpoślizgowe ABS/ASR,  

− układ kontroli stabilności jazdy ESP; 
Wbudowany system automatycznego blokowania hamulców w przypadku:  

a) spadku ciśnienia w układzie uruchamiającym, 
b) otwarcia drzwi, 
c) rozłożenia windy (dla pojazdów z dedykowanymi drzwiami, otwieranymi 

ręcznie); 

7.1. Zwalniacz (retarder) Uruchamiany przy pomocy dodatkowej dźwigni umieszczonej przy kolumnie 
kierownicy lub na desce rozdzielczej; 
Dopuszcza się sterowanie pracą retardera bezpośrednio za pomocą pedału 
hamulca; 

8. Opony i koła Opony całoroczne o rozmiarze co najmniej 17,5”;  
Koła wyposażone w kołpaki z polerowanej stali; 
Dopuszcza się także kołpaki tworzywowe w kolorze nadwozia; 

9. Układ kierowniczy Hydrauliczny ze wspomaganiem; 

10. Układ elektryczny 24V z głównym wyłącznikiem odbiorników elektrycznych; 

10.1. Oświetlenie zewnętrzne • System oświetlenia zewnętrznego zawierający oprócz świateł wymaganych 
przepisami także światła przeciwmgielne przednie i światła do jazdy dziennej; 

• Podświetlane tablice „przewóz dzieci” z przodu i z tyłu; 

11. Nadwozie  • Samonośne, wykonane ze stali nierdzewnej (1.4003); 
Dopuszcza się także konstrukcję wykonaną ze stali konstrukcyjnej, 
zabezpieczone antykorozyjnie (poprzez ocynk lub metodą kataforezy); 

• Pokrywy przeglądowe i pokrywy boczne bagażników wykonane z aluminiowe; 

• Ściany przednia i tylna wykonane z tworzyw sztucznych, wzmacnianych 
włóknem szklanym; 

• Szyby boczne podwójne i szyba tylna, przyciemniane, wklejane w konstrukcję 
nadwozia; 

• Szyba przednia wklejana w konstrukcję nadwozia, podgrzewana elektrycznie; 

• Podgrzewana i opuszczana elektrycznie szyba boczna kabiny kierowcy; 

11.1. Lusterka zewnętrzne • Podgrzewane i sterowane elektrycznie; 

• Dodatkowe lusterko zapewniające obserwację sytuacji przed przednią ścianą 
pojazdu; 

11.2. Lakierowanie niemetaliczne jednobarwne w kolorze białym 

11.3. Drzwi  • W układzie 1-1-0 lub 1-0-1, jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz, 
sterowane pneumatycznie z miejsca kierowcy. Jedne z drzwi o szerokości 
umożliwiającej wprowadzenie do wnętrza autobusu wózka inwalidzkiego.  

• Dopuszcza się rozwiązanie z dodatkowymi drzwiami usytuowanymi po prawej 
stronie pojazdu, otwieranymi ręcznie na zewnątrz pojazdu; 

• Drzwi przednie otwierane na pilota. 

11.4. Kamera cofania. Umieszczona na tylnej ścianie w sposób minimalizujący jej zabrudzenie przy 
opadach deszczu. 

12. Wnętrze  
przestrzeni pasażerskiej 

• Przystosowane do przewozu pasażerów na miejscach siedzących w ilości 
określonej w pkt. 2; 

• Ściany izolowane termicznie; 

• Okładziny ścian izolujące wnętrze akustycznie i termicznie, wykonane 
z materiałów, umożliwiających utrzymanie wnętrza w czystości; 

• Wszelkie poręcze przy drzwiach w kolorystyce kontrastowej do kolorów 
wykończenia wnętrza. 

12.1. Fotele pasażerskie • Tapicerowane z wysokimi oparciami ze zintegrowanym zagłówkiem, 
z regulacją pochylenia oparcia, wyposażone w składane podłokietniki i pasy 
bezpieczeństwa.  

• Na tylnej stronie oparcia każdego fotela (poza siedzeniami tylnego rzędu) 
rozkładany stolik z otworem na napoje i siatka na drobne rzeczy. Kolorystyka 
stolika i ramki siatki kontrastowa względem kolorystyki tapicerki. 

• Fotele zlokalizowane przy przejściu, wyposażone w uchwyty dla pasażera 
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w kolorze kontrastowym w stosunku do kolorystyki tapicerki. 

• Fotele w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi umożliwiających wprowadzenie 
wózka inwalidzkiego, montowane przy pomocy szybkozłączy, pozwalających 
na zmianę zagospodarowania wnętrza i przystosowania pojazdu do przewozu 
dwóch pasażerów poruszających się na wózku inwalidzkim. 

12.2. Podłoga • Wykonana ze sklejki wodoodpornej, pokryta wykładziną odporną na ścieranie, 
umożliwiającą jej łatwe utrzymanie w czystości. 

• Stopnie wejściowe pokryte wykładziną przeciwpoślizgową; 

• Wszelkie krawędzie stopni i podestów we wnętrzu pojazdu wyposażone 
w listwę o kontrastowym kolorze względem kolorystyki podłogi. 

• W sąsiedztwie drzwi dla niepełnosprawnych ruchowo, szyny w podłodze 
umożliwiające przymocowanie 2 wózków inwalidzkich.  

12.3. Półki bagażowe • Otwarte, poprowadzone ponad fotelami pasażerskimi, wzdłuż całego 
nadwozia, wyposażone w panele serwisowe z nawiewami, indywidualnymi 
lampkami i przyciskiem przywołania pilota lub opiekuna w kolorze 
kontrastowym do kolorystyki całego panelu; 

• W przedniej części półki schowek na dokumenty zamykany na klucz; 

12.4. Wentylacja i ogrzewanie • Wentylacja mechaniczna poprzez co najmniej dwa wentylatory nadmuchowo-
wyciągowe i dodatkowo co najmniej jeden uchylny luk dachowy; 

• Klimatyzacja wnętrza za pomocą klimatyzatora dachowego o mocy 
co najmniej 12 kW z rozprowadzeniem powietrza za pośrednictwem 
indywidualnych nawiewów ponad każdym z foteli pasażerskich; 

• Ogrzewanie wnętrza za pomocą grzejników konwektorowych. 

• Dopuszcza się ogrzewanie za pomocą nagrzewnic, zapewniających utrzymanie 
równomiernej temperatury w całym wnętrzu pojazdu. 

• Pojazd wyposażony w agregat dodatkowego ogrzewania wodnego o mocy co 
najmniej 9 kW, zasilany z głównego zbiornika paliwa i wyposażony w cyfrowy 
programator, umożliwiający zaprogramowanie jego pracy niezależnie  
na każdy dzień tygodnia. 

12.5. Oświetlenie • Oświetlenie wnętrza ciągłe na całej długości pojazdu. Dodatkowo oświetlenie 
podłogi, ułatwiające poruszanie się we wnętrzu przy wyłączonym oświetleniu 
głównym. 

12.6. System audio-wideo • Nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej przekazujące sygnał z radioodtwarzacza 
CD/MP3 lub mikrofonów; 

• Mikrofon po środku deski rozdzielczej dostępny dla pilota lub opiekuna dzieci; 

• Niezależny mikrofon dla kierowcy umożliwiający jego obsługę bez odrywania 
rąk od kierownicy; 

• Radio odtwarzacz CD/MP3 z możliwością przełączenia sygnału do układu 
nagłaśniającego przestrzeni pasażerskiej lub tylko na głośniki stanowiska 
kierowcy; 

• Pokładowa instalacja wideo umożliwiająca montaż odtwarzacza DVD 
i 2 monitorów LCD o przekątnej co najmniej 17” 

12.7. Pozostałe wyposażenie • Zasłonki szyb bocznych i tylnego okna; 

• Dywaniki wzdłuż całego przejścia; 

13. Stanowisko kierowcy • Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie z pełną regulacją (m.in. przesuw 
fotela w osi pojazdu, regulacja wysokości i regulacja pochylenia oparcia), 
zagłówkiem, składanym podłokietnikiem i 3-punktowym pasem 
bezpieczeństwa. 

• Deska rozdzielcza z prędkościomierzem i obrotomierzem z zaznaczonym 
obszarem optymalnego zakresu prędkości obrotowych; 

• Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i pochylenia koła kierownicy. 

• Rolety przeciwsłoneczne przednie i roleta boczna sterowane ręcznie; 

• Monitor LCD połączony z kamerą cofania, aktywowany poprzez włączenie 
biegu wstecznego; 

13.1. Wyposażenie • Tempomat; 

• Ogranicznik prędkości do 100km/h; 

• Tachograf dla 2 kierowców; 

• Gniazdo USB do ładowania telefonu; 
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• Zestaw głośnomówiący; 

14. Winda  
dla niepełnosprawnych 

Winda hydrauliczna o nośności co najmniej 300 kg, umieszczona pod jednym 
ze stopni drzwi przystosowanych do wprowadzenia wózka inwalidzkiego; 
Dopuszcza się montaż windy w przestrzeni bagażowej poniżej otwieranych ręcznie 
drzwi, dedykowanych dla wózków inwalidzkich. 

15. Pozostałe wyposażenie • 3 gaśnice; 

• Apteczka; 

• Pasy mocujące wózki;  

• Koło zapasowe; 

• Klucze do kół;  

• Podnośnik: 

• Kliny pod koła; 

• Wąż do pompowania opon; 

16. Wymagania dodatkowe 

16.1. Lokalizacja serwisowej stacji 
obsługi pojazdów 

Maksymalnie w odległości do 100 km od SOSW w Owińskach; 

16.2. Minimalna gwarancja 
mechaniczna 

24 miesiące. 
Zamawiający gwarantuje, że roczny przebieg pojazdu nie przekroczy 50.000 km. 

16.3. Minimalna gwarancja na 
powłokę lakierniczą 

36 miesięcy bez limitu kilometrów; 

16.4. Minimalna gwarancja na 
perforację nadwozia 

60 miesięcy bez limitu przebiegu kilometrów; 

16.5. Nieprzekraczalny termin 
dostawy 

23 marca 2018 r. 


