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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwana SIWZ) 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 

w Czechowicach-Dziedzicach 
ul. Drzymały 16 

43-502 Czechowice-Dziedzice 
e-mail: sekretariat@pkm.czechowice-dziedzice.pl 

www.pkm.czechowice-dziedzice.pl 

zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 r. 

 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).   

zwanej dalej Ustawą 

zaprasza do przetargu nieograniczonego na: 

dostawę i sprzedaż nowych części do autobusów Man, Ikarus wraz z pozostałymi materiałami 

eksploatacyjnymi zawartymi w załączniku dla potrzeb 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,  

ul. Drzymały 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice, 

 Regon 273561899, NIP 652-14-96-283 

ogłoszonego dnia 14.11.2013 r.,  

na stronie portalu urzędu zamówień publicznych www.portal.uzp.gov.pl   

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  

i stronie internetowej: www.pkm.czechowice-dziedzice.pl  

  

 

 

 

 

 

 

Czechowice-Dziedzice dn. 14.11.2013 
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Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach ul. Drzymały 16 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 EURO na dostawę  

i sprzedaż nowych części autobusowych. 
 

   I. Zamawiający 
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE 

UL. DRZYMAŁY 16 

Tel/fax 32 215 43 13 

             32 215 91 78 

REGON: 273561899 

NIP 652-14-96-283 

  
II. Tryb udzielenie zamówienia 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro. 

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo 

Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).    

3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 39 Prawo Zamówień Publicznych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia są nowe części autobusowe spełniające wymagania opisane w załączniku 

nr 4. Załącznik zawiera wykaz części z podanymi numerami katalogowymi. Numery te są 

przykładowymi.  

a. nowe części do autobusu Ikarus 260, 

b. nowe części do autobusu MAN. 

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3.     Zamawiający dopuszcza stosowanie dostępnych zamienników na rynku do tego typu pojazdów. 

4.   Przedmiotem są nowe części autobusowe spełniające wymagania opisane w załączniku nr 4. 

5.  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających od udzielenia zamówienia 

podstawowego, stanowiącego około 20% wartości zamówienia podstawowego. 

6.  Wszystkie oferowane części zamienne muszą być dopuszczone do obrotu handlowego i eksploatacji na 

terenie Polski. 

7.  Wszystkie oferowane części muszą być „oryginalnymi częściami zamiennymi” (zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. Dz. U. nr 38 poz. 329) tj. częściami 

zamiennymi tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego, 

produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta 

tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego,  

w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu 

samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części 

zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi 

ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co części stosowane do 

montażu tych pojazdów. 

8. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy nazwami producentów części podanymi przez 

Wykonawcę w ofercie a nazwami zalecanych producentów części przez producenta autobusów, 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie producenta 

autobusów, że oferowane części zamienne zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i 

standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta autobusów i są one tej samej jakości co części 

stosowane do montażu tych autobusów. 

9. Zamawiający wymaga utworzenia składu konsygnacyjnego o wartości nie więcej niż 2 000,00 zł na 

terenie siedziby Zamawiającego.  

10.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

12. Zamawiający zastrzega sobie, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. 
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Wspólny słownik zamówień publicznych 

34 300 000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.01.2014 do 31.12.2014 r. 

 

V. Warunki udzielenia zamówienia 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią i dołączą do udostępnienia potencjał techniczny 

i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia, 

b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

c. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 

Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców niespełniających wymagań 

określonych przepisami art. 24 ust 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych. 

3. O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zostaną niezwłocznie 

zawiadomieni, a oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a.     jest niezgodna z ustawą, 

b.     jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

c.    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

f. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 lub 

błędy w obliczeniu, 

g. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki 

rachunkowej w obliczeniu ceny, 

h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

5. O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy wykonawcy. 

 

VI. Opis przygotowania oferty 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerem albo ręcznie w sposób czytelny, 

pismem czytelnym. 

7. Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami 

ustawowymi oraz przepisami prawa. 

8. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany 

do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.  

9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę. 

11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość 

dekompletacji zawartości oferty. 

12. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, kopercie w siedzibie 

zamawiającego, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

13. Opakowanie, koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do zamawiającego, na adres 

siedziby zamawiającego podany w punkcie I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący: 
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OFERTA NA DOSTAWĘ I SPZEDAŻ NOWYCH CZĘŚCI DO 

AUTOBUSÓW MAN, IKARUS ZP/04/2013 

 
VII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach 
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

a. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1, 

b. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  

z art.22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru  

– załącznik nr 2, 

c. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby 

uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, 

d. pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z innych dokumentów, 

e. parafowany przez wykonawcę wzór umowy – załącznik nr 3, 

f. wypełniony i podpisany załącznik nr 4 mówiący o przedmiocie zamówienia – załącznik nr 4, 

g. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 

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

h. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 

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

i. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 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, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

2. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów 

należy załączyć dodatkowo następujące dokumenty i załączniki: 

a. umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, 

b. wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punkcie 1 składane są wspólnie przez 

partnerów, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 1 ppkt b),c),g),h), które składane jest przez każdego z 

partnerów z osobna, 

c. pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących 

wspólnie lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy wystawione zgodnie z wymogami 

ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów. 

3. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów (załączniki od nr 1 do nr 

4). Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione. Nie dopuszcza się składanie 

alternatywnych, co do treści i formy dokumentów. 

4. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji 

zastrzeżonych przez składającego ofertę. 

5. Jeżeli dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów 

składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 

a. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 

b. nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości. 

Jeżeli w kraju, w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego kraju, w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na 

język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów. 

6. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 

a. dokumenty niejawne, zastrzeżone, składane w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany 

przez siebie sposób, 

b. po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części 

mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w 

prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz informacji 
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zastrzeżonych przez składającego ofertę. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, 

których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m. in. z zapisu art. 86 ust 4 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

7.  Informacja o podwykonawcach. 

Wykonawca uczestniczący w postępowaniu zobowiązany jest dołączyć wykaz podwykonawców z 

określeniem procentowym udziału w realizacji zamówienia, jeżeli do realizacji zamówienia planuje 

zatrudnić podwykonawców. 

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Oferty należy składać do dnia 25.11.2013 r. do godz. 10
00

 w siedzibie zamawiającego (sekretariat). 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana oraz 

wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres 

zamawiającego podany w punkcie I, w sposób opisany w punkcie VI ppkt 12 i 13 niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem „ ZMIANY”. Podobnie 

w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzonej napisem „WYCOFANIE”. Koperty 

oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 

4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.11.2013 r. o godz.10
30

 w siedzibie zamawiającego. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną – nazwy firm oraz adresy 

wykonawców, a także informacji dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie 

wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium 
1. Wadium NIE JEST WYMAGANE. 

 

X. Kryteria oceny ofert oraz opis obliczania cen  
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

cena – 100% 
 

              najniższa zaoferowana cena 

C =                                                                   x 100 

         cena zaoferowana w badanej ofercie 

 

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 

wyodrębnieniem należnego podatku – jeżeli występuje. 

3. Cena może być tylko jedna. 

4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia. 

 

XI. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert 
1. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych 

dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnią skutkować to będzie wykluczeniem 

wykonawcy. 

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

3. Zamawiający poprawia w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe  

w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

4.  Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będzie dokonywana na zasadach określonych  

w art. 87 Prawo Zamówień Publicznych. 

5.  Oferta wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu oczywistych 

omyłek rachunkowych nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, podlega 

odrzuceniu. 
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6.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

7.  Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokona oceny 

wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XII. Forma dokumentowania kontaktów Zamawiający – Wykonawca. 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują pisemnie. 

2. Oświadczenia, wnioski do zamawiającego są przekazane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je 

przesłać na adres zamawiającego podany w punkcie I lub przesłać faksem na numer  

podany w punkcie I. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 

potwierdzona pisemnie. 

4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcą drogą elektroniczną. 

5. Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym doręczono 

specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania. 

6. Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców. 

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami do spraw przetargu jest 

Pan Jan Matl –  Dyrektor 
 

XIII. Termin związania ofertą 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

 

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

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 

b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

d. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia, zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne. 

3. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

4. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu zawarcia 

umowy. 

5. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej.  

6. Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze 

oferty zamawiający poda nazwę firmy i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz ocenę oferty. 

 

XV. Istotne dla stron, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach 
1. Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego 

zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 
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2. Rozliczenie z tytułu zawartej umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. 

Rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będzie dokonane w złotych polskich. 

3. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nie będzie wymagane wniesienie 

przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych 

w ofercie. 

5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia ogłoszenia 

wyników postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym 

pismem. Osoby przewidziane do realizacji zamówienia posiadają odpowiednie umocowania od 

wykonawcy. Postanowienia umowy zawiera załącznik nr 3. 

 

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  
1.    Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w 

uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa Zamówień 

Publicznych „Środki ochrony prawnej”. 

 

XVII. Postępowanie końcowe 
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane 

przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią 

załączniki do protokołu postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania. 

3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

5. Ujawnienie treści protokołu, wraz załącznikami, odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

a. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku w dniu roboczym. 

b. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji. 

c. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność 

przeglądania.  

d. Zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji odpłatnie (1,00 zł netto 

za 1 stronę). 

e. Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin pracy – 

pracownika. 

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

XVIII. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
1. Wzór formularza ofertowego  

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Wzór umowy 

4. Przedmiot zamówienia 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM................................... 

                                       Data/podpis 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa ………………………………………………………………… 

Siedziba ……………………………………………………………….  

Nr tel./fax…………………………………… 

Nr NIP ………………………………………. 

Nr REGON …………………………………. 

Dane dotyczące Zamawiającego 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej  

43-502 Czechowice-Dziedzice  

ul. Drzymały 16  

NIP 652-14-96-283 

32 215 43 13, 215 91 78 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup nowych części autobusowych MAN, 

IKARUS dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach –Dziedzicach, oferujemy 

wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę: 

 

 Wartość netto ............................................ złotych, 

       słownie: ........................................................................................................... 

 Wartość VAT…………………………….. złotych, 

 słownie: ………………………………………………………………….…….. 

 Cena brutto……………………………….. złotych, 

 słownie:………………………………………………………………………… 

 

Osoba upoważniona do kontaktów…………………………….nr telefonu…………………………………… 

Szczegółowe ceny jednostkowe za nowe części autobusowe są w Załączniku nr 4 do SIWZ „Wartość oferty”. 

Termin dostawy 01.01.2014 do 31.12.2014. 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

3. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
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Załącznikami, stanowiącymi integralną część oferty są: 
Zał. nr 2 - oświadczenie  

Zał. nr 3 - umowa dostawy 

Zał. nr 4         - wykaz części  

ZASTRZEŻENIE WYKONAWCY: 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonawca zastrzega, iż wymienione 

niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innymi uczestnikami 

postępowania: 

 

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

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

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

 

Inne informacje wykonawcy ……………………………………………………………… 

 

 

.............................., data ..................                ...................................... 
Podpis (podpisy) osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr2 

 

 

(miejscowość, data) 

 

 

(pieczęć firmy) 

OŚWIADCZENIE 

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy: 

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

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

oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy  

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).  , 

tzn.: 

 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem 

niniejszego postępowania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

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

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię i dołączę do udostępnienia 

potencjału technicznego i/lub osób zdolnych do wykonania zamówienia 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia; 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust.1 i 2 Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

 

……………………………… 

(podpis osoby upoważnionej 

  do reprezentowania firmy) 
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Załącznik nr 3 

UMOWA NR ………………….. 
Zawarta w Czechowicach-Dziedzicach w dniu ……………….. pomiędzy 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach  

ul. Drzymały 16 

Reprezentowanym przez: 

1. ………………………. 

Zwany dalej Zamawiającym, a 

………………………………………………………………………………………………

………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………… 

reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

   

       zwany dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i sprzedaż nowych części do autobusów marki 

MAN, IKARUS spełniających parametry jakościowe i cenowe zgodnie z 

przedstawioną ofertą załącznik nr 4 do niniejszej umowy w ilościach wynikających z 

potrzeb zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej jakości produktu zgodnie z 

obowiązującymi normami i warunkami. 

3. Przedmiot zamówienia został określony szacunkowo i ilości w poszczególnych 

pozycjach mogą ulec zmianie (również zmniejszeniu) w trakcie realizacji umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie 12 miesięczny termin gwarancji na oferowane części 

nowe.  

4. Wykonawca udziela 12 miesięcznego terminu gwarancji na dostarczone części, 

wymiana części na nowe zostanie dokonane w terminie 3 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia uprawnienia z gwarancji przez Zamawiającego. 

5. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014 r. 

6. Zamówienia składane będą na bieżąco a okres ich realizacji ustala się na 24 godziny 

od dnia dostarczenia zamówienia. Zamówienie może być złożone również w formie  

e-mail lub faksem.   

7. Zamawiający wymaga utworzenia składu konsygnacyjnego o wartości nie mniej niż 

2 000,00 zł na terenie siedziby Zamawiającego. 

§ 2 
1. Zakup będzie realizowany sukcesywnie przez cały okres trwania umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia zmiany okoliczności, 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od 

umowy w wyżej wymienionym przypadku powinno nastąpić w terminie miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. O okolicznościach wypadku, o których mowa w punkcie 2 Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia za część umowy, wykonanej do daty od odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego. 

§ 3 
1. Zapłata za dostarczone części następować będzie na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę za każdą dostawę w terminie 30 dni od dnia 
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doręczenia faktury w formie przelewu na jego rachunek 

nr…………………………………………………………………...  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy z następujących tytułów i w następujących 

wysokościach: 

a) za opóźnienie w dostawie części określonych w Załączniku nr 4 o wartości równej lub 

wyższej niż 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc zł i 00/100 ): 5 % ogólnej wartości  

zamówienia  - za każdy dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w dostawie części określonych w Załączniku nr 4 o wartości niższej niż 

1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc zł i 00/100): kwotę 50,00 zł netto ( słownie: 

pięćdziesiąt zł i 00/100 ) - za każdy dzień opóźnienia; 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 10 % ogólnej wartości wynagrodzenia 

umownego netto należnego Wykonawcy.” 

3. Strony zastrzegają możliwość potrącenia przez Zamawiającego przysługujących mu 

kar z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych w przypadku powstania szkody przekraczającej wartość 

zastrzeżonych kar umownych. 

§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność w terminie 30 dni 

przelewem na podane konto. 

 

§ 5 

1. Ceny oznaczone w Załącznik nr 4 są cenami ryczałtowymi i w okresie obowiązywania 

umowy nie ulegają zmianom.  

2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę części oznaczonych w Załączniku nr 4 w 

cenach wyższych niż w nim oznaczone Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odmowy zapłaty wyższej ceny. Zamawiający za dostarczone części zapłaci cenę 

oznaczoną w Załączniku nr 4, a Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

skorygowania faktury. 

3. W przypadku dostarczenia części nieoznaczonych w Załączniku nr 4 ich cena nie może 

przewyższać średnich aktualnych cen rynkowych. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku od towarów i usług 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Sądem właściwy do rozpatrywania ewentualnych sporów z tytułu niniejszej Umowy 

będzie sąd gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 7 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej strony. 

 

Wykonawca                                                                   Zamawiający 
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Załącznik nr 4 

 

 

Części nowe IKARUS i MAN 
  

        Nazwa części Nr Cena netto Ilość Wartość 

1 Amortyzator przód 81.43701.6713  3  

2 Amortyzator tył 81.43706.6714  4  

3 Czujnik ABS prawy tył    2  

  Czujnik ABS prawy przód    2  

4 
Czujnik ciśnienia oleju 4410141020 MAN 
(pierwszy montaż)    1  

5 
Dysza paliwa ogrzewania dodatkowego 
SPHEROS    4  

6 Filtr oleju OP 548 LF 3882  4  

7 Filtr oleju OP 626 155017160  4  

8 Filtr paliwa 4935A D 0125030031  4  

9 Gałka drążka kierowniczego lewy gwint 81.35301.6275  1  

10 Gałka drążka kierowniczego prawy gwint 81.95301.6274  1  

11 Klosz lampy zespolonej tył    2  

12 Lampa cofania    1  

13 Lampa zespolona tył MAN    1  

14 Lusterko    2  

15 Łożysko 32310    1  

16 Łożysko pompy wodnej 81.93410.0116  1  

17 
Łożysko rozpieracza MAN zestaw na oś 
tylną  90  1  

18 
Membrana cylinderka hamulcowego 
MAN oś tylna    1  

19 Nakrętka koła 81.45503.0049  8  

20 Okładziny wiercone MAN tył    4  

21 Pióro wycieraczki 800 81.26440.0038  2  

22 Płaszcz resoru 884N    2  

23 Pompa CO 5000 l (pierwszy montaż) 1852782500  1  

24 Przekaźnik uniwersalny 0332204202    2  

25 Przekaźnik uniwersalny 0332209206    2  

26 Przekaźnik uniwersalny P-571    10  

27 
Przełącznik pod kierownice MAN 
(pierwszy montaż) 81.25509.0124  1  

28 
Przewody hamulcowe z kolankiem 780 
gwint 18*1,5    3  

29 
Przewody hamulcowe z kolankiem 430 
gwint 18*1,5    3  

30 
Przewody hamulcowe z kolankiem 450 
gwint 18*1,5    3  

31 
Przewody hamulcowe z kolankiem 560 
gwint 18*1,5    3  

32 Przewody hamulcowe z kolankiem 660    3  
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gwint 18*1,5 

33 
Przewody hamulcowe z kolankiem 720 
gwint 18*1,5    3  

34 Reflektor MAN    2  

35 Reperaturka pompy wodny 51.06520.0085  2  

36 Silnik dmuchawy 81.77930.6017  1  

37 
Sprężyny cylinderka hamulcowego tył 
MAN kpl     1  

38 Sprężyna gazowa klapy silnika z blokadą 81.74821.0068  1  

39 Śruba koła 22,5 81.44205.6013  8  

40 Termostat 83 stopni 81.06401.0038  2  

41 Tulejka metalowo gumowa 81.43722.0047  1  

42 Tulejki cylinderka hamulcowego MAN tył     1  

43 Uszczelka pokrywy zaworów MAN    1  

44 Uzwojenie kpl. alternatora 81.26106.6018  1  

45 Wkład filtr powietrza-przeciwpyłkowy 81.77910.0012  1  

46 Wkład filtra powietrza AM 455    2  

47 Wtryskiwacz kpl 51.10101.7317  5  

48 Wtryskiwacz sterujący DLSA 154 p 625  1  

49 Zawór olejowy silnika MAN 51.05410.6002  3  

50 
Zestaw naprawczy elektrozaworu drzwi 
MAN 3720600002  2  

51 Zestaw naprawczy osuszacza 4324100022  2  

52 Zestaw naprawczy zwrotnicy 81.44205.6013  1  

53 Żarówka 24x21    30  

54 Żarówka 24x21 pomarańczowa    10  

55 Żarówka H-1 24x70    100  

56 Żarówka H-3 24x70    10  

57 Żarówka H-4 24x70    10  

58 Żarówki 24x1,2 z oprawką    30  

59 Żarówki 24x10 kulkowe    30  

60 Żarówki 24x20 halogenowa    10  

61 Żarówki 24x21,2 kontrolki    20  

62 Żarówki 24x21x5    100  

63 Żarówki 24x5 kulkowe    50  

    
Suma  

 


