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zMlANA TREŚcl
sPEcYFl KAcJl lsToTNYcH WARU NKoW zAMoWIENtA
Dotvczv: przetargu na dostawę pięciu sztuk autobusów miejskich, w tym cztery autobusy
klasy MAX| 1Z-metrowe i jeden autobus klasy MEGA 18-metrowy (TPBUS 02-ZP/2017) opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Wspólnoty Europejskiej w dniu
07,11,2017 roku pod numerem 2017/5 213-443416.
lnformuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Mw postępowanlu wpłynęły

zapytania. DziałĄąc na podstawie ań. 38 ust. 2 i ust, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

poniżej pzedstawiam treścpytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi

i

wprowadzone zmiany:

Pytanie nr

1

W kryteriach oceny ofeń punktujecie Państwo homologację pojazdów w zakresie ochrony
osob przebywających w kabinie pojazdu zgodnie z Regulaminem 29 EKG ONZ Niniejszy
Regulamin dotyczy pojazdów z oddzielną kabiną kierowcy kategorii N (1) w zakresie osób
przebywających w kabinie. Niniejszy regulamin nie dotyczy autobusów, a wyłącznie
samochodów cięzarowych i ciągników siodłowych. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
zarówno kierowcy jak i pasaźerów autobusów określaregulamin EKG ONZ nr 66 (równieź

z

zgodnie

S|WZ wymagany). W związku

z

powyzszym wnioskujemy

o wycofanie

tego

kryterium.

Odpowiedź:
ZamawiĄący przychyla się do powyższego wniosku.
W wyniku wykreślenia kryterium ,,Ochrona osób przebywających w kabinie kierowcy" w S|WZ
w częściXV KRYTER|A OFERT zachodzą następujące zmiany:
-

Treśćpkt 2.2 Właściwości
tech n iczn o-eksploatacyj

ne

:

Było:
techniczno-eksploatacyjne".
,,Liczba punktów przyznanych w kryterium ,,Właściwości

Za

kryterium ,,Właściwości
techniczno-eksploatacyjne" Wykonawca może otrzymaó
maksymalnie 22 punktów, które przydzielane będą zgodnie z poniższą tabelą:

LP.

Nazwa kryterium

Max,

Metodologia oceny

Liczba

Za największą oferow aną łączną powierzchnię

1

powierzchnia
niskiej
podłogi

niskiej podłogi [m2]:

- w autobusie MAX| ofeńa otrzyma 1,5 pkt

3

autobusie MEGA ofeńa otrzyma 1,5 pkt
- pozostałe oferty odpowiednio mniej od 0 do 1 pkt
Za powierzchnię niskiej podłogi uznaje się tą jej
częśó, która przebiega na wysokości nie wyższej
niz 360 mm (wyiątek stanowi powierzchnia nad
-w

LP.

Nazwa kryterium

Max.
Liczba

Metodologia oceny
tylną osią, która nie może przekroczyć 435 mm) i
do któĘ można się dostać bez pokonywania
stopni. Od tej powierzchni odlicza się
wszelkie podesty pod siedzeniami, wnęki nadkoli
itp,

2

3-częściowa szyba
czołowa

2

ReguIa9ja.

3

wvsokoscl

l

nóchvlenia
..kolrim.ny
klerownlczeJ

2

Wykonawca dostarczy wraz z ofeńą
dokumentację
(rysunki), z których zamawiający będzie mógł
wyliczyć
powierzchnie niskiei oodłooi.
Zazaoferowanie przez Wykonawcę w oferowanych
pojazdach MAX| i MEGA 3-częściowejszyby
czołowej składającej się z szyby górnej, części
dolnej lewej oraz częścidolnej
prawej podzielonych w osi pojazdu - ofeńa otrzyma
2 pkt.
Zazaoferowanie innego rozwiązania - ofeńa

otrzvma 0 pkt,
7a zaoferowanie przez Wykonawcę w oferowanych
pojazdach MAXI i MEGA mozliwości regulacji
wysokości i
nachylenia kolumny kierowniczej ofeńa otzyma
2 pkt.
Za zaoterowanie innego rozwiązania ofeńa
otrzvma 0 okt,
Szerokośćdrzwi autobusów MAX| i MEGA więcej 1
200 mm
ofeńa otrzyma 2 pkt.
Szerokośćdzwi 1 200 mm i mniej
ofeńa otrzyma 0 pkt.

-

-

4

5

szerokośćdrzwi

3-cześciowv

zdbrzak'
przedni

2

2

6

zawieszenie osi
przedniej

2

7

llośćokien
uchylnych w
przestrzeni
pasażerskiej

2

8

ochrona osób
przebywających w
kabinie kierowcy

-

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do
ofeńy
rvsunek szerokości efektvwnei drzwi.
Za zaoferowanie przez Wykonawcę w oferowanych
pojazdach MAXI i MEGA 3 - częściowego zderzak:a
przedniego - ofeńa otzyma 2 pkt.
Za zaoferowanie innego rozwiązania ofeńa

otrzvma - 0 pkt.
Za zaoterowanie pżez Wykonawcę w oferowanych
pojazdach MAXI i MEGA zawieszenia osi przedniej
zaleznego (belka sztywna wrazze stabilizatorem)
ofeńa otrzyma 2 pkt.
ofeńa zinna osia przednia, otrzvma 0 pkt.
Za zaoferowanie w przez Wykonawcę w
oferowanych pojazdach MAXI i MEGA w
przestrzeni pasazerskiej pojazdu okien uchylnych w
ilościwiększej niż 5
oferta otrzyma 2 pkt ,
oferta z ilościa5 okien uchvlnvch otrzvma 0 okt.
Za zaof er owa n ie a utobusów spełn aj ących wym o g i
homologacji typu pojazdu w zakresie ochrony osób
pzebywających w kabinie pojazdu uzytkowego
(homoloqacia udzielona zqodnie z Requlaminem nr

-

-

i

2

LP

Nazwa kryterium

Max.

Metodologia oceny

Liczba

29 E u ro pej sk i ej Ko m i sj i G o s p od a rczej O rg a n i z a cj i
Narodów Zjednoczonych (EKG ONĄ - Jednolite
przepisy dotyczące homologacji pojazdow w
zakresie ochrony osób przebywających w kabinie
pojazdu uzytkowego (Dz. U. UE .L.2010,3O4.21 z
dn ia 20 listopada 201 0r. z pożniejszym i zm ianam i),
potwierdzonych dokumentem uprawnionej jednostki
- ofeńa otrzyma 2 pkt.
Brak spełnienia w/w wymogu - ofeńa otzyma 0
pkt.
Wykonawca potwierdzając spełnien ie ww.

kryterium
jest zobowiązany dołączyć do ofeńy właściwą
homolooacie lub ceńvfikat,
Za zaof er owan ie a utobusow spełn aj ących wym o g i
homologacji typu pojazdu w zakresie wytrzymałości
ich konstrukcji nośnej (homologacja udzielona
zgodnie z Regulamin nr 66 Europejskiej Komisji
Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych
(EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące
homologacji dużych pojazdow pasaźerskich w
zakresie wytrzymałościich konstrukcji nośnej
(Dz.U,UE.L.321155 z dnia 6 grudnia 2007 r. z
pózniejszymi zmianami), potwierdzonych
dokumentem uprawnionej jednostki - ofeńa
otrzyma 2 pkt.
Brak spełnienia Mw wymogu - ofeńa otrzyma 0
i

9

Wytzymałośćich
konstrukcji nośnej

2

pkt.

10

11

Geńyfikat
niepalności

podatność

2

Wykonawca potwierdzając spełn ien ie ww.
kryterium jest zobowiązany dołączyć do ofeĘ
właściwahomoloqacie lub certvfikat.
Za zaoferowanie autobusów spełniający wymóg
niepalności dla wszystkich elementów nadwozia
stanowiących wyposażenie przedziału
pasażerskiego oraz kabiny kierowcy , tj.
spełniających warunek niepalności- czego
potwierdzeniem jest homologacja EWG pojazdu
odnośniedo palności,uzyskana zgodnie z
warunkami określonymi w Dyrektywie 95/28A//E
Parlamentu Europejskiego i Rady zdnia24
października 1995 roku (Dz. Uz, WE L281 z
23.1 1,1995 r.) dotyczącej palnościmateriałów

konstrukcyjnych używanych w niektórych
kategoriach pojazdów silnikowych - oferta otrzyma
2 pkt.
Brak spełnienia w/w warunku - ofeńa otzyma 0
pkt.
Wykonawca potwierdzając spełnienie ww.

1

kryterium
jest zobowiązany dołączyć do ofeńy właściwą
homoloqacie Iub ceńvfikat.
wvkonanie ooszvcia boczneoo w soosób

M

LP.

Nazwa kryterium

Max,

Metodologia oceny

Liczba

obsługowa
poszycia
bocznego

umozliwiający
segmentową wymianę (klejenie, przykręcanie)
ofeńa otrzyma 1 pkt.
Zaof er owanie inneg o rozwiązania poszycia
bocznego ofeńa otrzvma 0 okt.

-

Jest:
,,Liczba punktów przyznanych w kryterium ,,Właściwościtechniczno-eksploatacyjne".

Za

kryterium ,,Właściwości
techniczno-eksploatacyjne" Wykonawca może otzymaó
maksymalnie 22 punktów, które przydzielane będą zgodnie z poniższą tabelą:
LP.

Nazwa kryterium

Max.

Metodologia oceny

Liczba

Za największą oferowaną łączną powierzchnię

niskiej podłogi [m2]:
autobusie MAXI ofeńa otrzyma 1,5 pkt
- w autobusie MEGA ofeńa otrzyma 1,5 pkt
- pozostałe ofeńy odpowiednio mniej od 0 do { pkt
Za powierzchnię niskiej podłogi uznaje się tą jej
część,która przebiega na wysokości nie wyzszej
niż 360 mm (wyjątek stanowi powierzchnia nad
tylną osią, która nie moze puekroczyó 435 mm) i do
ktorej można się dostać bez pokonywania stopni.
Od tej powiezchni odlicza się
wszelkie podesty pod siedzeniami, wnęki nadkoli
-w

1

powierzchnia
niskiej
podłogi

3

itp.

2

3-częściowa szyba
czołowa

Regulagja.
WvsoKosc! l

2

3

nlchvlenia
..koldmny
klerownlczel

2

4

szerokośćdrzwi

2

Wykonawca dostarczy wraz z ofeńą
dokumentację
(rysunki), z których zamawiający będzie mógł
wyliczyć
powierzchnie niskiei podłoqi.
Za zaoferowanie przez Wykonawcę w oferowanych
pojazdach MAX| i MEGA 3-częściowej szyby
czołowej składającej się z szyby górnej, części
dolnej lewej oraz częścidolnej
prawej podzielonych w osi pojazdu - ofeńa otrzyma

2 pkt.
Za zaoterowanie innego rozwiązania - oferta
otrzvma 0 okt.
Za zaoferowanie przez Wykonawcę w oferowanych
pojazdach MAX| iMEGA mozliwości regulacji
wysokości i
nachylenia kolumny kierowniczej oferta otrzyma - 2
pkt.
Za zaoferowanie innego rozwiązania ofeńa
otrzvma 0 okt,
Szerokośó drzwi autobusów MAX| i MEGA więcej 1
200 mm
ofeńa otzyma 2 pkt.
Szerokoścdzwi 1 200 mm i mniei

-

-

LP.

Nazwa kryterium

Max.

Metodologia oceny

Liczba

5

3-częściowy
zderzak
przedni

b

zawieszenie osi
przedniej

2

7

Ilośćokien
uchylnych w
przestrzeni
pasażerskiej

2

2

ofeńa otrzyma 0 pkt.
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do ofeńy
rvsu nek szerokości efektvwnei drzwi.
Za zaoferowanie przez Wykonawcę w oferowanych
pojazdach MAX| i MEGA 3 - częściowego zderzaka
przedniego
ofeńa otzyma 2 pkt.
Za zaoferowanie innego rozwiązania ofeńa
otrzvma - 0 okt,
Zazaoferowanie przez Wykonawcę w oferowanych
pojazdach MAX| i MEGA zawieszenia osi przedniej
zależnego (belka sztywna wlazze stabilizatorem) ofeńa otzyma 2 pkt.
ofeńa zinna osia orzednia. otrzvma 0 okt.
Za zaoferowanie w przez Wykonawcę w
oferowanych pojazdach MAX| i MEGA w
przestrzeni pasazerskiej pojazdu okien uchylnych w
ilościwiększej niż 5
ofeńa otrzyma 2 pkt
oferta z iłościa5 okien uchvlnvch otrzvma 0 pkt.
Za zaof er owa n ie a utobusow spełn aj ących wym og i
homologacji typu pojazdu w zakresie wytrzymałości
ich konstrukcji nośnej (homologacja udzielona
zgodnie z Regulamin nr 66 Europejskiej Komisji
G o s p od a rczej O rg a n i z acj i N a rod ów Zj e d n oczo nyc h
(EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące
homologacji dużych pojazdów pasażerskich w
zakresie wytrzymałościich konstrukcji nośnej
(Dz.U.UE.L.321155 z dnia 6 grudnia 2007 r, z
późniejszymi zmianami), potwierdzonych
dokumentem uprawnionej jednostki
ofeńa
pkt.
otrzyma 3
Brak spełnienia Mw wymogu - ofeńa otzyma 0
pkt.
Wykonawca potwierd ząąc spełn ien ie ww.
kryterium jest zobowiązany dołączyć do ofeńy
właściwahomolooacie lub certvfikat,
Za zaoferowanie autobusów spełniający wymóg
niepalności dla wszystkich elementów nadwozia
stanowiących wyposa żenie pzedziału
pasażerskiego oraz kabiny kierowcy , tj.
spełniających warunek niepalności- czego
potwierdzeniem jest homologacja EWG pojazdu
odnośniedo palności,uzyskana zgodnie z
warunkami określonymi w Dyrektywie 95/28AffE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia24
października 1995 roku (Dz, Uz. WE L281 z
23.1 1. 1 995 r.) dotyczącej pa|ności materiałów
konstrukcyjnych używanych w niektórych
kategoriach pojazdów silnikowych - oferta otzyma
2 pkt
Brak spełnienia Mw warunku - oferta otrzyma 0
pkt.
wvkonawca potwierdzaiac spełn ien ie ww.

-

-

,

i

8

Wytrzymałośćich
konstrukcji nośnej

3

-

9

CeĘfikat

niepa!ności

2

5M

LP.

Nazwa kryterium

Max.

Metodologia oceny

Liczba

kryterium
jest zobowiązany dołączyć do ofeńy właściwą
homoloqacie lub certvfikat,
Wykonanie poszycia bocznego w sposób

podatność
obsługowa
poszycia
bocznego

10

umożliwiający
segmentową wymianę (k|ejenie, przykręcanie)
oferta otrzyma 2 pkt.
Zaof erowan ie in nego rozwiązania poszycia
bocznego ofeńa otrzvma 0 okt.

2

-

Pytanie nr 2

W kryteriach oceny w zakresie EKOLOG|A trzykrotnie punktujecie Państwo zużycie paliwa
jako: zużycie paliwa, zużycie energii i emisję CO2, Proponujemy, aby zawrzeó to w jednym
kryterium jak:o zużycie paliwa potwierdzone protokołem SORT 2.

Odpowiedź:
ZamawiĄący przychyla się do powyższej prapozycji. W związku z powyższym w częściXV
SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
-Zmienia się nazewnictwo i treśćpkt

,1.3

Było:
,,1.3

Oszczędnośćenergii i ochrona środowiska.

ZamawiĄący wymaga aby zużycie energii i emisja zanieczyszczeń były na poziomie nie
wyższym niż wańości określone w załączniku XV Zmiany w Rozporządzeniu (WE) Nr
599/2009 Rozpoządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 58212011 zdnia25 maja 2011 roku
wykonujące i zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady CIVE) nr
595i2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów cięzarowych o
duźej ładowności(EURO Vl) oraz zmieniające załączniki l i lll do dyrektywy 2aO7A6 WE
Parlamentu Europejskiego i Rady tj wańości graniczne poszczególnych emisji
zanieczyszczeń nie mogą byó wyźsze niź:
1. Emisja tlenku węgla (CO)

2,
3.
4.
5.

Całkowita emisja węglowodorów (THC)
Emisja tlenków azotu (NOx)
Emisja NH3
Masa cząstek tnłałych

- 4,0 g/kWh

-

0,16 g/kWh
- 0,46 g/kWh
- 0,01 g/kWh

- 10 ppm

UWAGA:
układ sterowania silnika nie może posiadać i zawierac ukrytych programów zmieniających
poziom emisji spalin w zaleznościod trybu pracy silnika.
Pzekroczenie określonej w ofercie Wykonawcy wielkościzużycia paliwa miezonej zgodnie
z wymaganiami U|TP dla testu drogowego wg SORT 2 w okresie gwarancyjnym (po 3
miesiącach eksploatacji) będzie podlegało reklamacji.
Za kryteriurn ,,Oszczędnośćenergii i ochrona środowiska" Wykonawca może otzymac
maksymalnie 10 punktów, które przydzielane będą zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Nazwa kryterium

Max.

llość

Metodologia oceny

ounktów

Maksymalne zuzycie oleju napędowego , na podstawie
testu SORT 2 nie może być większe niz 37ll100 km dla
autobusów klasy MAX| i49!/100 km dla klasy MEGA, Na
podstawie danych zawartych w Raporcie Technicznym
drogowego zużycia paliwa wg testu SORT 2 dla oferowanego
typu autobusu wykonanego wg wytycznych U|TP przez
niezależną ceńyfi kowaną jed nostkę badawczą
upoważnioną do wykonywania takiego testu: autobus
klasy MAX| oraz autobus klasy MEGA.
- w przypadku najmniejszego zużycia paliwa ON autobus

1

Ekologia- zużycie
paliwa ON wg.
Soń 2

4

MAXl
spośród ofeń rozpatrywanych - pżyznane zostaną 2 pkt,
- w przypadku najmniejszego zużycia paliwa ON autobus
MEGA
spośrodofeń rozpatn7wanych - pżyznane zostaną 2 pkt,
- w pzypadku zużycia paliwa ON przekraczalącego poniżej 2
oh

najmniejsze zużycie paliwa spośród ofert rozpatrywanych przyznany zostanie 2 pkt.
- w pzypadku zużycia paliwa ON przekraczającego o 2o/o i
więcej
najmniejsze zużycie paliwa spośród rozpatrywanych ofeń ofeńa otrzyma 0 pkt.
Zaokrąglenie powyzszych wańości do 2 miejsc po przecinku,
zgodnie zzasadą: jeźeli po skróceniu, na trzecim miejscu po
przecinku liczba ma wańość5 i więcej - zaokrąglamy w
..oore".

2

Ekologia zużycie
energiiwg. SORT

2

Maksymalne zużycie energii, dla całego cyklu użytkowania
autobusu, dla przebiegu 800.000 km - zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja
2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych
kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajow
zamówień publicznych ( Dz, U. z2allr, nr 96, poz. 559) nie moze przekraczać dla autobusów dla autobusów klasy
MAX| 10 656 000 MJ a dla autobusów MEG A 14 112 000
MJ.
Zużycie energii zostanie obliczone jako iloczyn zużycia
paliwa wg SORT 2 iwańościenergetycznej paliwa równej
36MJ/l.

2

zuży cie energ

36 [MJil]-

i i

IM

Jikm]

zużycie paliwa wg. SORT 2

100 [Km]
*wartośćenergetyczna pa liwa- zg od na z Rozporządzen iem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 1Omaja2Q11 roku w sprawie
innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofeń w
odniesieniu do niektórych rodzajow zamówień publicznych
(Dz. U. z2011r. nr g6, poz. 559).
- ofeńa. która uzvskanainiższa wańośczużvtei eneroii

spośród rozpatpanych ofert - otrzyma 2 pkt,
- rozpatrywane ofeńy z wartościąwyższą niz najnizsza
otrzvmaia 0 okt.
Maksymalny poziom emisji dwutlenku węgla (CO2) nie moze
być wyższy niż 962 gikm dla autobusów klasy MAXI 1352
g/km dla Autobusów MEGA.
Poziom emisji dwutlenku węgla zostanie obliczony jako
iloczyn zużycia paliwa wg SORT 2i puyjętego wskaźnika
emisji COzl 1lpaliwa,
Ęmisja dwutlenku węgla [g/km]
Zużycie paliwa wg SORT 2

3

Ekologia - emisja
dwutlenku węgla
tCOrI

x 2,600 [g/km]

100 [Km]

4

autobus klasy MAXI

- w przypadku najnizszej emisji CO2 spośród ofeń
rozpatrywanych - przyznane zostaną 2 pkt.

autobus klasy MEGA
- w przypadku najniższej emisii GO2 spośród ofeń
rozpatrywanych - przyznane zostaną 2 pkt.
- w przypadku emisji COZ przekraczającel poniżej 1 o/o
najmniejszą emisję CO2 spośrod ofeń rozpatrywanych pęyznany zostanie 1 pkt.
- w przypadkuzużycia paliwa ON pzekraczającego o 1o/o i
więcej najmniejsze zużycie paliwa spośród rozpatrywanych
ofeń - oferta otrzvma 0 okt.

Jest:
Zużycie paliwa zgodnie z protokółem SORT 2,
Zamawiający wymaga aby zużycie energii i emisja zanieczyszczeń były na poziomie nie
wyższym niz wańości określone w załączniku XV Zmiany w Rozpoządzeniu (WE) Nr
59912009 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 58212011 zdnia 25 maja 2011 roku
wykonujące i zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
Rady (WE) nr
pochodzących
pojazdów
595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń
z
ciężarowych o
duzej ładowności(EURO Vl) oraz zmieniające załączniki l i lll do dyrektywy 2007146 WE
Rady
wańości graniczne poszczególnych emisji
Parlamentu Europejskiego
zanieczyszczeń nie mogą być wyższe niż:
1. Emisja tlenku węgla (CO)
- 4,0 g/kWh
- 0,16 g/kWh
2. Całkowita emisja węglowodorów C|HC)
- 0,46 g/kWh
3. Emisja tlenków azotu (NOx)
- 10 ppm
4. Emisja NH3
- 0,01 g/kWh
5, Masa cząstek tnrałych
,,1.3

i

i

tj

UWAGA:
układ sterowania silnika nie może posiadać i zawierać ukrytych programów zmieniających
poziom emisji spalin w zależnościod trybu pracy silnika.
Przekroczenie określonej w ofercie Wykonawcy wielkościzużycia paliwa miezonej zgodnie
z wymaganiami U|TP dla testu drogowego wg SORT 2 w okresie gwarancyjnym (po'3
miesiącach eksploatacji) będzie podlegało reklamacji. Za niniejsze kryterium ,,Zużycie
paliwa zgodnie z protokółem SORT 2" Wykonawca może otrzymać maksymalnie 8
punktów, które pzydzielane będą zgodnie z poniższą tabelą:

ffi

Nazwa kryterium

Lp.

Max.

llość

Metodologia oceny

punktów

Maksymalne zużycie oleju napędowego , na podstawie
testu SORT 2 nie może być większe niz 36l/100 km dla
autobusów klasy MAXI i49l/100 km dla klasy MEGA. Na
podstawie danych zawańych w Raporcie Technicznym
drogowego zużycia paliwa wg testu SORT 2 dla oferowanego
typu autobusu wykonanego wg wytycznych UITP pżez

Ekologia- zużycie
paliwa ON wg.
Soń 2

1

8

niezależną cer§ffikowaną jednostkę badawczą
upoważnioną do wykonywania takiego testu: autobus
klasy MAXI oraz autobus klasy MEGA.
- w przypadku najmniejszego zużycia paliwa ON autobus
MAXl
spośród ofeń rozpatrywanych - plzyznane zostaną 4 pkt.
- w pzypadku najmniejszego zużycia paliwa ON autobus
MEGA
spośród ofeń rozpatn7wanych - przyznane zostaną 4 pkt.
- w przypadku zużycia paliwa ON przekra czalącego poniżej 2
o/o

najmniejsze zużycie paliwa spośrodofeń rozpatrywanych przyznany zostanie odpowiednio po 2 pkt. Dla klasy
pojazdu.
- w pzypadku zużycia paliwa ON przekraczającego o 2o/o i
więcej
najmniejsze zużycie paliwa spośród rozpatrywanych ofeń ofeńa otrzyma 0 pkt.
Zaokrąglenie powyzszych wańości do 2 miejsc po przecinku,
zgodnie zzasadą. jeżeli po skróceniu, na trzecim miejscu po
przecinku liczba ma wańość5 iwięcej - zaokrąglamy w
,.oore".

W wyniku wprowadzonych modyfikacji zmianie ulega równiez waga (%) dla powyzszego
kryterium. Znajduje to odzwierciedlenie w pkt 1 oraz 2 częściXV SIWZ. Całkowita liczba
punktow dla kryterium ,,Ekologia- zużycie paliwa ON wg. Soń 2" wynosi obecnie 8 pkt
natomiast dla kryterium ,,Całkowity koszt brutto oferowanych pojazdou/' wynosi obecnie 55
pkt.

Było:

1. Przy wyborze ofeńy najkozystniejszej, zamawiający będzie
następującymi kryteriami. L.p, Nazwa kryterium Waga [%]
l.p.
1

2

3

4
5
6

się

Nazwa kryterium

Waga (%)

całkowitv koszt brutto oferowanvch noiazdów
właściwości
tech noloqiczno-eksoloatacvi ne
oszczednośćenerqii i ochrona środowiska
warunki qwarancii iserwisu oraz rabat na cześci
Termin realizacii dostawv
unifikacia ooiazdu i silnika
RAZEM

53
22
10

8
5
2

100

kierował

2, określenie skali ocen dla poszczególnych

kryteriów oraz sposobu obliczenia

punktów,

2.1 Całkowity koszt brutto oferowanych pojazdów: 53%

-

maks. 53 pkt

C _ liczba punktów przyznana danemu Wykonawcy w kryterium

,,Całkowity koszt
pojazdóW',
brutto oferowanych
W powyższym kryterium oceniany będzie całkowity koszt brutto oferowanych pojazdów.
Maksymalną liczbę 53 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższy koszt brutto,
pozostali będą oceniani zgodnie zponiższym wzorem.

Najniższy całkowity koszt brutto

x 100 x

Całkowity koszt brutto oferty rozpatrywanei

53o/o

Cena ofeńowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, a związane
wykonaniem pzedmiotu zamówienia, zaśw pzypadku Wykonawcy spoza wspólnego
obszaru celnego Unii Europejskiej również opłaty celne i wszelkie inne opłaty i podatki.
Jeżeli złożono ofeńę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do pzedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
ZamawiĄący miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami."

z

Jest:

1,

pęy

wyborze ofeńy najkorzystniejszej, zamawiający będzie

następującymi kryteriami: L.p. Nazwa kryterium Waga [%]

Nazwa kryterium

Waga (%)

całkowitv koszt bruffio oferowanvch poiazdów
technoloqiczno-eksploatacyi ne
właściwości
zużvcie paliwa zqodnie z protokołem soRT 2
Warunki qwarancii iserwisu oraz rabat na części
Termin realizacii dostawy
unifikacia poiazdu i silnika
RAZEM

55
22
8
8
5
2
100

l.p,
1

2
3
4
5
6

się

2. określenie skali ocen dla poszczególnych

kierował

kryteriów oraz sposobu obliczenia

punktów.

2.1 CałkowiĘ koszt brutto oferowanych pojazdów: 55%

C

-

-

maks. 55 pkt

liczba punktów przyznana danemu Wykonawcy w kryterium ,,Całkowity koszt

brutto oferowanych pojazdó#',

W powyźszym kryterium oceniany będzie

całkowity koszt brutto oferowanych pojazdów.
Maksymalną liczbę 55 pkt, otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższy koszt brutto,
pozostali będą oceniani zgodnie z poniższym wzorem.

Najniższy całkowiĘ koszt brutto

x 100 x 55%
Całkowity koszt brutto ofeńy rozpatrywanej
Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, a związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zaśw przypadku Wykonawcy spoza wspólnego
\J

-

-------------
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obszaru celnego Unii Europejskiej równiez opłaty celne i wsze|kie inne opłaty i podatki.
Jezeli złożono ofeńę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawialącego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawialący w celu oceny
takiej oferty dolicza do pzedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
ZamawiĄący miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami."

Jednocześnie w ariązku z e zmianami wprowadzonymi do S|WZ zmianie ulega treśó
jego załącznlka nr 1 FormuIarz ofeńowy,
W pkt 2 Załacznika nr 1 wykreśla się kryterium nr 8 Ochrona osób przebywaiących w
kabinie kierowcy MAX| , MEGA. W związku z wykreśleniem kryterium zmienia się treść
pkt 2:

Było:

,,2.W zakresie właściwościtechnicznych i eksploataryjnych oferuję:
Nazwa

t.p.
1.

kfierium

Parametry oferowane przez wykonawcę

według SIWZ
Powierzchnia niskiej podłogi dla
autobusu MAXl
Powierzchnia niskiej podłogi dla
autobusu MEGA

2.

3

- częściowaszyba czołowa
MAX| MEGA

Reg, wysokościi nachylenia kolumny

kierowniczej

3,

MAX| MEGA
szerokośćdrzwi

4.

5.

6.

7,

MAXI MEGA
3

- częściowyzderzak

przedni

MAX| MEGA

Zawieszenie osi przedniej
MAX| MEGA
llośćokien uchylnych
W przestrzeni pasażerskiej MAXl

llośćokien uchylnych

w przestrzeni pasażerskiej MEGA
8.

9.

10,

Ochrona osób przebywających w
kabinie kierowcy MAX|, MEGA

Wytrzymałośćich konstru kcji nośnej
MAX| , MEGA
Certyfikat niepalności MAX| , MEGA

11

Nazwa kryterium

L.p.

Parametry oferowane przez wykonawcę

według S|WZ
Podatnośćobsługowa poszycia

Ll,.

bocznego MAX|, MEGA

Jest:
,rż.W zakresie wlaściwościtechnicznych i eksploataryjnych oferuję:
Nazwa kryterium

L,p.

Parametry oferowane przez wykonawcę

według S|WZ
Powierzchnia niskiej podłogi dla

1,,

autobusu MAX|
Powierzchnia niskiej podłogi dla
autobusu MEGA
3

2,

- częściowaszyba czołowa
MAXI MEGA

Reg. wysokościi nachylenia kolumny

kierowniczej

3,

MAxl MEGA
szerokośćdrzwi

4.

MAX| MEGA
3

5.

- częściowyzderzak
MAxl MEGA

przedni

Zawieszenie osi przedniej

6,

MAxl MEGA
llośćokien uchylnych

7.

w przestrzeni pasażerskiej MAXl
llośćokien uchylnych

w przestrzeni pasażerskiej MEGA

Wytrzymałośćich konstrukcji nośnej

8,

MAX| , MEGA
Certyfikat niepalności MAXI , MEGA

9.

Podatnośćobsługowa poszycia

10,

bocznego MAXI, MEGA

Dodatkowo w pkt 3 załącznika nr 1 następuje ujednolicenie kryteriów zgodnie z treścią
zmienionego SIWZ. W związku z tym zmienia się treśćw sposób następujący:
Było:
oo3.

Oszczędność energii i ochrona środowiska
3.1 DLA AUTOBUSU MAXI

tż

etr

L.p.

Nazwa kryterium

Parametry oferowane przez wykonawcę

Ekologia zużycie paliwa ON
we SORT 2
Ekologia zużycie energii

L,

z.

ws SORT 2
Ekologiaemisja dwutlenku węgla (COZ)

3.

3.2

DLA AUTOBUSU MEGA

L.p.

Nazwa kryterium

t.

Ekologia zużycie paIiwa ON

Parametry oferowane przez wykonawcę

ws SORT 2

-

2.

Ekologia
zużycie energii
wg SORT 2

3,

Ekologiaemisja dwutlenku węgla (CO2)

Jest:
,,rr3. O§zczędność energii

3.1

i ochrona środowiska

DLA AUTOBUSU MAXI

t.p.

Nazwa kryterium

L.

Ekologia zużycie paliwa ON
wg SORT 2

3.2

Parametry oferowane przez wykonawcę

DLA AUTOBUSU MEGA

t.p.

Nazwa kryterium

Parametry oferowane przez wykonawcę

Ekologia 1,

zużycie paliwa ON
we SORT 2

Powyzsze zmiany w S|WZ oraz jego załącznikach są wiążące dla Wykonawców

