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1. INFORMACJE WPROWADZAJ ĄCE 

1.1. Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu zaprasza do składania ofert 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy 
o wartości nie przekraczającej kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie 
art.11 ust.8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – pn. Dostawa, uruchomienie i 
modernizacja istniejącego nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządzania i 
wdroŜenie systemu dynamicznej informacji pasaŜerskiej dla Miejskiej Komunikacji 
Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu w ramach projektu pn. Rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjn ej lokalnego transportu 
publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego. 

1.2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), 
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.3. Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 – 
Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna, Schemat D – 
Transport publiczny.  
Zamawiający przewiduje uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej. 

1.4. UŜyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 
1.4.1 „Zamawiający” – Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu. 
1.4.2 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 

niniejszej Specyfikacji. 
1.4.3 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.4.4 „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
1.4.5 „Zamówienie” – naleŜy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot 

został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. 
1.4.6 ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŜy ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 
Zamówienia. 

1.5. Dane Zamawiającego: 
NIP: 817-13-58-818 
Dokładny adres do korespondencji:  

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu,  
ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec 

Telefon – 0-17 5837733 i faks 0-17 5864251 do korespondencji w sprawie Zamówienia.  
Strona internetowa Zamawiającego: www.mks-mielec.pl  
Znak Postępowania: 3/MKS/P/2010 

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego naleŜy posługiwać się w/w 
znakiem. 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 48.92.00.00-3, 30.21.62.00-8, 
30.23.71.31-6, 30.23.60.00-2, 48.51.00.00-6, 48.61.10.00-4, 48.81.31.00-1, 48.81.32.00-
2. 

2.2 Przedmiotem zamówienia jest: 
1) dostawa, wdroŜenie i rozbudowa istniejącego informatycznego systemu zarządzania 

zgodnie ze złoŜonym wnioskiem projektowym RPO, obejmującego system nadzoru, 
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system biletu elektronicznego i system dynamicznej informacji pasaŜerskiej w czasie 
rzeczywistym we wskazanych lokalizacjach i w siedzibie Miejskiej Komunikacji 
Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu, składającego się z: 

a) systemu bezpieczeństwa (monitoring wizyjny, system alarmowy, system informacji 
głosowej z centrum zarządzania), 

b) systemu lokalizacji pojazdów, 
c) systemu informacji pasaŜerskiej (tablice elektroniczne na przystankach, tablice w 

autobusach), 
d) systemu dystrybucji i identyfikacji biletów (punkty doładowań, kasowniki w autobusach, 

karty elektroniczne, kontrola biletowa), 
2)  zdeponowanie w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu kodów źródłowych systemu, 
3)  zainstalowanie w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty jednego stanowiska 

personalizacji kart na okres 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia w celu 
usprawnienia wydawania kart pasaŜerom w okresie największego napływu wniosków o 
wydanie nowych, 

4)  szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu wraz z dostawą 1 zestawu urządzeń 
do prowadzenia szkoleń, 

5)  serwis urządzeń i oprogramowania w okresie gwarancji. 
2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 
1) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, 
2) opis infrastruktury serwerowej – załącznik nr 2 do SIWZ, 
3) wykaz wyposaŜenia taboru MKS – załącznik nr 3 do SIWZ, 
4) wykaz wymaganej ilości kasowników w pojazdach – załącznik nr 4 do SIWZ, 
5) opis stanowiska personalizacji kart – załącznik nr 5 do SIWZ, 
6) opis stanowisk doładowań kart – załącznik nr 6 do SIWZ, 
7) opis stanowiska kontroli biletowej – załącznik nr 7 do SIWZ, 
8) posiadane czytniki kontrolerskie – załącznik nr 8 do SIWZ, 
9) dokumentacja projektowa dot. montaŜu tablic elektronicznych – załącznik nr 9 i 10 do 

SIWZ, 
2.4 Zawartość dokumentów przetargowych. Zestaw materiałów przetargowych obejmuje: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) Wzór oferty wraz z formularzami, 
3) Załączniki do SIWZ – nr 1 do nr 10, 
4) Wzór umowy. 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w następujących terminach: 
1) wyposaŜenie w niezbędny sprzęt i infrastrukturę wraz z oprogramowaniem – 20.09.2010 

r., 
2) dostawa bezkontaktowych kart elektronicznych – 23.09.2010 r., 
3) dostawa i montaŜ wolnostojących punktów doładowań biletów elektronicznych za 

przejazdy jednorazowe – 22.10.2010 r., 
4) dostawa i montaŜ elektronicznych tablic na przystankach (3-wierszowych i 5-

wierszowych) – 22.07.2011 r., 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  ORAZ OŚWIADCZENIA I 
DOKUMENTY, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 
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4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
4.1.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo 

zamówień publicznych. 
4.1.2 Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, 

dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania Zamówienia, 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 
4.2.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 ocena spełnienia warunków 

szczegółowych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych 
przez Wykonawcę następujących dokumentów i oświadczeń: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, 
o których mowa w art. 24, ust. 1 - Formularz Nr 2, 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
Ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

c) oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – Formularz Nr 3 
do SIWZ, 

4.2.2 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków określonych przez 
Zamawiającego zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.2.1 lit. b), c) składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert: 

4.2.2.1 JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.2.2 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

4.2.3 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 b) wymagane jest: 
1) posiadanie doświadczenia z ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyraŜającego się przynajmniej 1 
dostawą i wdroŜeniem systemu zarządzania i monitorowania zespołem pojazdów 
(autobusów), 

2) posiadanie doświadczenia z ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyraŜającego się przynajmniej 1 
dostawą i wdroŜeniem systemu dynamicznej informacji pasaŜerskiej, 

3) posiadanie doświadczenie z ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyraŜającego się przynajmniej 1 
dostawą i wdroŜeniem systemu biletu elektronicznego, 

4.2.3.1 Ocena spełnienia warunków określonych w pkt. 4.2.3 wg zasady spełnia/nie spełnia 
nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów: 
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a)  wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw - z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców ( Formularz Nr 4) wraz 
z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe dostawy wykazane w Formularzu Nr 4 zostały 
wykonane naleŜycie, 

4.2.4 Do oferty naleŜy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych wg 
Formularza Nr 1 SIWZ. 

4.2.5 W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia 
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty naleŜy dołączyć 
następujące dokumenty: 

1) dokument  potwierdzający spełnianie aktualnych wymogów Ministerstwa Finansów 
odnośnie specjalizowanych kas rejestrujących dla sprzedaŜy biletów przez 
przewoźników w komunikacji zbiorowej (w zakresie moŜliwości ewidencjonowania 
i rozliczania ulg ustawowych za przewozy), 

2) dokument potwierdzający spełnienie wymogu wartości minimalnej temperatury pracy 
kasy rejestrującej w zakresie wydruków paragonów fiskalnych, 

3) wyniki testu procesów oferowanych komputerów, 
4) wyniki testu SPEC dla oferowanych serwerów 

4.2.6 Pozostałe dokumenty stanowiące ofertę: 
1) oferta sporządzona wg załączonego wzoru, 
2) parafowany wzór umowy (Formularz Nr 5), 
3) pełnomocnictwo do złoŜenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z 

innych dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 
określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest upowaŜniony. 
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej 
notarialnie za zgodność z oryginałem kopi, 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

5. OFERTA WSPÓLNA 

5.1 Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą 
musiały spełniać następujące wymagania: 

a) kaŜdy z partnerów konsorcjum musi spełniać warunki zawarte w  pkt 4.1.1 SIWZ, 
b) członkowie konsorcjum muszą łącznie spełniać warunki określone w pkt. 4.1.2 lit. a-d 

SIWZ,  
c) oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w punkcie 4.2.1 i 4.2.4 

SIWZ dotyczące kaŜdego partnera konsorcjum, 
d) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów, 
e) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy 

zgodnie z jej postanowieniami, 
f) jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upowaŜniony do 

reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo 
reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie Zamówienia, 
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g) Zamawiający moŜe w ramach odpowiedzialności solidarnej Ŝądać wykonania umowy 
w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od kaŜdego 
z osobna, albo teŜ w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum 

5.2 Przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt 4.2.3 i 4.2.5 przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące 
o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyŜszych wymagań 
spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum.  

6. PODWYKONAWCY 

6.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom. 

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW  

7.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, 
zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem 
(nr faksu 0-17 5864251). Dopuszczalny jest równieŜ odbiór korespondencji w siedzibie 
Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający przyjmuje wszelkie 
pisma w godzinach urzędowania od 730 do 1430 od poniedziałku do piątku w dni robocze. 

7.2 Forma pisemna zastrzeŜona jest dla złoŜenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a takŜe 
zmiany lub wycofania oferty. Forma pisemna jest równieŜ zastrzeŜona dla środków 
ochrony prawnej. 

7.3 Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
7.4 Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących 

SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, najpóźniej 
na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną 
umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt. 1.5 SIWZ oraz 
przesłane do wszystkich uczestników, którym Zamawiający przekazał SIWZ wraz z 
treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła. 

7.5 Zamawiający nie będzie organizował zebrania Wykonawców w celu udzielenia 
wyjaśnień dotyczących SIWZ. 

7.6 Modyfikacja SIWZ: 
7.6.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed 

upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.  
7.6.2 Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ i będzie umieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.5 SIWZ oraz przesłana w 
formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali SIWZ. 

7.6.3 W przypadku modyfikacji SIWZ, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert o czas 
niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści 
SIWZ. Informacja o przedłoŜeniu terminu składania ofert będzie umieszczona na 
stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.5 SIWZ oraz przesłana w 
formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali SIWZ. 
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8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 

UpowaŜnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień 
Wykonawcom jest Pan Ryszard Rybak, z-ca dyrektora ds. tech-ekspl. MKS Sp. z o.o. w 
Mielcu tel. (0-17) 5837733, fax (0-17) 5864251 

9. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

9.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Wykonawca musi wnieść 
wadium w wysokości 20000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przed 
upływem terminu wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. 

9.2 W zaleŜności od woli Wykonawcy wadium moŜe być wniesione w formach:  
a) w pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 wraz z późn. zm.). 

9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu, naleŜy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, 
w BANK BGś 24 2030 0045 1110 0000 0146 2530  

9.4 JeŜeli wadium zostanie wniesione przelewem w pieniądzu, na poleceniu przelewu naleŜy 
wpisać: „Wadium – Dostawa, uruchomienie i modernizacja istniejącego nowoczesnego 
zintegrowanego systemu zarządzania i wdroŜenie systemu dynamicznej informacji 
pasaŜerskiej dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu”. Wadium 
(oryginały) wnoszone w formach, o których mowa w pkt 9.2 lit b) - e) naleŜy złoŜyć w 
kasie Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Mielcu – ul. Moniuszki 12. Dokumenty, 
o których mowa w punkcie 9.2 lit b) - e) muszą zachowywać waŜność przez cały okres, 
w którym Wykonawca jest związany ofertą.  

9.5 Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pienięŜnego przyjmuje się termin 
uznania na rachunku zamawiającego.  

9.6 Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, Ŝe na 
pierwsze pisemne Ŝądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie 
z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek 
zastrzeŜeń.  

9.7 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa Ustawa. 

10. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 12.1 SIWZ. 

10.2 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, Zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgodny 
na przedłuŜenie tego terminu o okres nie dłuŜszy niŜ 60 dni. Wykonawca moŜe 
odmówić spełnienia prośby bez straty wadium. Zgoda wykonawcy na przedłuŜenie 
okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem okresu 
wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony 
okres związania ofertą. 
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11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 

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

11.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŜeniem 
oferty, niezaleŜnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie 
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem 
i złoŜeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z 
tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 

11.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być 
trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). 

11.4 Oferta nie moŜe zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają 
z instrukcji wydanych przez Zamawiającego lub, które są konieczne do korekty błędów 
popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być 
opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. 

11.5 KaŜdy Wykonawca złoŜy tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. 
Wykonawca, który składa lub partycypuje w więcej niŜ jednej ofercie spowoduje, Ŝe 
wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

11.6 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać 
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji 
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeŜenia będzie traktowany jako zgoda na ich 
ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 

11.7 Ofertę naleŜy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób 
zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) wewnętrznym oraz jednym 
nieprzeźroczystym opakowaniu (np. koperta) zewnętrznym oznaczonym napisem: 
„Przetarg na dostawę, uruchomienie i modernizacja istniejącego nowoczesnego 
zintegrowanego systemu zarządzania i wdroŜenie systemu dynamicznej informacji 
pasaŜerskiej dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu” - nie 
otwierać przed dniem 09.06.2010 roku, do godz. 1200”. Na wewnętrznym 
opakowaniu naleŜy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i 
faksu Wykonawcy a takŜe liczbę stron (naleŜy określić, ile stron znajduje się w 
opakowaniu), by umoŜliwi ć zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej 
Zamawiającemu po terminie. 

11.8 Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem, Ŝe uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak 
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

11.9 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się 
odpowiednio punkt 11.8 SIWZ. Na opakowaniu zewnętrznym naleŜy dodatkowo 
umieścić zastrzeŜenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1 Ofertę naleŜy złoŜyć w MKS Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec 
w pokoju sekretariatu do godziny 1130 do dnia 09.06.2010 roku pod rygorem nie 
rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŜszego terminu ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 
kurierską. 
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12.2 Oferty zostaną otwarte w MKS Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec 
w sali konferencyjnej o godzinie 1200 w dniu 09.06.2010 roku. 

12.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

12.4 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy wykonawców,  
a takŜe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawarte w ofertach. 

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

13.1 Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową, 
musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę oferty naleŜy wyliczyć na podstawie 
kalkulacji własnej. 

13.2 Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 
niniejszego zamówienia, wynikające z wymagań zawartych w niniejszej SIWZ oraz 
postanowień zawartych w projekcie umowy. 

13.3 Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 
13.4 Cenę naleŜy podawać w walucie złotych (PLN), z dokładnością do jednego grosza. 
13.5 JeŜeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmie 

za właściwa cenę podaną słownie. 
13.6 JeŜeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce upusty cenowe to proponując je 

Zamawiającemu w ofercie musi juŜ uwzględnić ich wartość w ostatecznej cenie oferty. 
13.7 Cena ofertowa nie będzie podlegała  waloryzacji. 

14. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY 

14.1 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniŜszymi 
kryteriami: 
Cena brutto oferty, zwana dalej „Cena”- maksymalnie 100 pkt.  

14.2 Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który 
zaproponuje najniŜszą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast 
pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie 
z poniŜszym wzorem: 

PC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę  

]100[
 C

 C

OB

N ×=Pc  

gdzie: 
CN - najniŜsza zaoferowana cena brutto, 
COB –cena brutto zaoferowana w ofercie badanej 

14.3 Zamówienie zostanie przyznane Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów 
w kryterium „Cena”. 

15. FORMALNO ŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

15.1 Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
pisemnie wybranego Wykonawcę, Ŝe jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, a takŜe pozostałych oferentów o dokonanym wyborze wraz z 
uzasadnieniem. 

15.2 Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem 
do zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy zgodnie z punktem 15.3 SIWZ. 
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15.3 Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie 
wcześniej niŜ po upływie 5 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy. 

16. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie będzie Ŝądał zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

17. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

17.1 Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. 

17.2 Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie 
Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). 

17.3 Do oferty naleŜy załączyć wydruk Wzoru Umowy, parafowany na kaŜdej stronie przez 
Osoby Uprawnione. 

18. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE 

18.1 Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych - oferty wariantowe nie 
będą rozpatrywane.  

18.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferty częściowe nie będą 
rozpatrywane. 

19. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJ ĄCE 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY 

Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
publicznego doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej – odwołanie w trybie określonym 
w rozdziale 2 oraz skarga w trybie określonym w rozdziale 3 Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 

21. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

Zasady udostępniania dokumentów określa § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154 z 2008 r.). 
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(pieczęć adresowa Wykonawcy ) 
OFERTA PRZETARGOWA 

Do (nazwa i adres zamawiającego)………………..…………………………………………… 
Ofertę przetargową składa (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców): 
……………………………....................….................................................................................. 
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę, uruchomienie i modernizację 
istniejącego nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządzania i wdroŜenie systemu 
dynamicznej informacji pasaŜerskiej dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w 
Mielcu w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-
komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru 
autobusowego”, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia składamy następującą ofertę: 

1. Oferujemy: 
1) dostawę, wdroŜenie i rozbudowę istniejącego informatycznego systemu zarządzania 

zgodnie ze złoŜonym wnioskiem projektowym RPO, obejmującego system nadzoru, 
system biletu elektronicznego i system dynamicznej informacji pasaŜerskiej w czasie 
rzeczywistym we wskazanych lokalizacjach i w siedzibie Miejskiej Komunikacji 
Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu, składającego się z: 

a) systemu bezpieczeństwa (monitoring wizyjny, system alarmowy, system informacji 
głosowej z centrum zarządzania), 

b) systemu lokalizacji pojazdów, 
c) systemu informacji pasaŜerskiej,(tablice elektroniczne na przystankach, tablice w 

autobusach), 
d) systemu dystrybucji i identyfikacji biletów (punkty doładowań, kasowniki w autobusach, 

karty elektroniczne, kontrola biletowa), 
2) zdeponowanie w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu kodów źródłowych systemu, 
3) zainstalowanie w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty jednego stanowiska 

personalizacji kart na okres 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia w celu 
usprawnienia wydawania kart pasaŜerom w okresie największego napływu wniosków o 
wydanie nowych, 

4) szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu wraz z dostawą 1 zestawu urządzeń 
do prowadzenia szkoleń, 

5) serwis urządzeń i oprogramowania w okresie gwarancji 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ za łączną cenę brutto: 
……………. zł, (słownie złotych: ….....…………………………………………) 
2. PowyŜsza cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 

podatek VAT, który na datę złoŜenia oferty wynosi: ……………….. %. 
3. Cenna brutto obejmuje: 
1) wyposaŜenie w niezbędny sprzęt i infrastrukturę z oprogramowaniem budynku MKS i 

taboru -  …………………. zł, 
2) dostawę wolnostojących punktów doładowań biletów elektronicznych -  ……………. zł, 
3) dostawę bezkontaktowych kart elektronicznych - ……………… zł, 
4) dostawę elektronicznych tablic na przystankach - ……………….. zł. 
4. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do wykonania przedmiotu 

zamówienia w następujących terminach: 
1) wyposaŜenie w niezbędny sprzęt i infrastrukturę wraz z oprogramowaniem – 20.09.2010 

r., 
2) dostawa bezkontaktowych kart elektronicznych – 23.09.2010 r. 
3) dostawa i montaŜ wolnostojących punktów doładowań biletów elektronicznych za 

przejazdy jednorazowe – 22.10.2010 r., 
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4) dostawa i montaŜ elektronicznych tablic na przystankach (3-wierszowych i 5-
wierszowych) – 22.07.2011 r., 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert. 
6. Na przedmiot zamówienia udzielamy 3 letniej gwarancji. 
7. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy. 
8. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w 

pełni je akceptujemy. 
9. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*/jako partner konsorcjum 

zarządzanego przez (nazwa lidera)…………………………………..………. *(* - 
niepotrzebne skreślić). 

10. Potwierdzamy, iŜ nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego 
samego postępowania. 

11. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Umowa zostanie podpisana 
przez następujące osoby reprezentujące Wykonawcę: ……………………....……………. 

12. Oferta wraz z załącznikami została złoŜona na …………….. stronach. 
13. Informacje zawarte na stronach od ………… do ……….. stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą 
być udostępniane przez Zamawiającego. 

14. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na 
adres:…………………………………………….…………………., tel.: ………………, 
faks: ……………………………., e-mail: ………………………… 

15. Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące oświadczenia, dokumenty i 
informacje (dalej Załączniki): 

1) …………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………………………………………… 

 
Miejscowość i data: ……………………………………… 

 
…………………….…………………………………………………… 

         (podpis osoby lub osób upowaŜnionych do podpisywania w imieniu 
wykonawcy) 
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FORMULARZ Nr 1 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

 
 

Działając w imieniu ……………………………………… i będąc naleŜycie 

upowaŜnionym do jego reprezentowania oświadczam, Ŝe Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, uruchomienie i 

modernizację istniejącego nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządzania i wdroŜenie 

systemu dynamicznej informacji pasaŜerskiej dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. 

z o.o. w Mielcu w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-

komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru 

autobusowego” wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

dotyczące: 

 
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania Zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 
 
Podpis …………………………………………….. 
(osoba lub osoby upowaŜnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 
Data: ………………………………………………. 
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FORMULARZ Nr 2 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU 
NIESPEŁNIANIA WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24, U ST. 1 

 
 

Działając w imieniu ……………………………………… i będąc naleŜycie 

upowaŜnionym do jego reprezentowania oświadczam, Ŝe na dzień składania ofert brak jest 

podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełniania warunków o których mowa 

w art. 24 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na „Dostawę, uruchomienie i modernizację istniejącego 

nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządzania i wdroŜenie systemu dynamicznej 

informacji pasaŜerskiej dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu w 

ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej 

lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego”. 

 
 
 
Podpis …………………………………………….. 
(osoba lub osoby upowaŜnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 
Data: ………………………………………………. 
 



 15 

FORMULARZ Nr 3 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY B ĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZN Ą O BRAKU 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA W OPARCIU O ART. 24 UST. 1 P KT 2  

 
 

Działając w imieniu ………………………………………i będąc naleŜycie 

upowaŜnionym do jego reprezentowania oświadczam, Ŝe na dzień składania ofert brak jest 

podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełniania warunków o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na „Dostawę, uruchomienie i modernizację istniejącego 

nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządzania i wdroŜenie systemu dynamicznej 

informacji pasaŜerskiej dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu w 

ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej 

lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego”. 

 
 
 
Podpis …………………………………………….. 
(osoba lub osoby upowaŜnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 
Data: ………………………………………………. 
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FORMULARZ Nr 4 
 

WYKAZ WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH 3 LAT DOSTAW  
 
 

powtórzyć tabelę w razie konieczności 
 
Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy wskazane w wykazie zostały 
wykonane naleŜycie. 
 
 
Podpis …………………………………………….. 
(osoba lub osoby upowaŜnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 
Data: ………………………………………………. 
 
  

Przedmiot zamówienia   

Wartość zamówienia 
 

Data wykonania (odbioru) dostaw  
 

1 

Zamawiający 
 

Przedmiot zamówienia   

Wartość zamówienia 
 

Data wykonania (odbioru) dostaw  
 

2 

Zamawiający 
 

Przedmiot zamówienia 
 

Wartość zamówienia 
 

Data wykonania (odbioru) dostaw 
 

3 

Zamawiający 
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FORMULARZ NR 5 
WZÓR UMOWY  

 
zawarta dnia ....................... r. w Mielcu w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym przeprowadzonym w dniu ………………..2010 r. pomiędzy Miejską 
Komunikacj ą Samochodową Sp. z o.o. z siedzibą: 39-300 Mielec, ul. Moniuszki  12, 
wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000042790  , NIP 817-13-58-818, REGON P-690435083 
kapitał zakładowy 5 900 000,00 zł zwaną dalej "Zamawiającym", w imieniu której 
występuje Prezes Zarządu - Ewa Garncarz, a ................................................ z siedzibą w 
........................... w imieniu, którego działają: 
1. ........................................................... 
2. ........................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty złoŜonej zgodnie z SIWZ stanowiącą integralną część niniejszej umowy na 
„Dostawę, uruchomienie i modernizację istniejącego nowoczesnego zintegrowanego 
systemu zarządzania i wdroŜenie systemu dynamicznej informacji pasaŜerskiej dla 
Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu w ramach projektu pn. 
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego 
transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego” w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

2. Przedmiotem umowy jest: 
1) dostawa, wdroŜenie i rozbudowa istniejącego informatycznego systemu zarządzania, 

obejmującego system nadzoru, system biletu elektronicznego i system dynamicznej 
informacji pasaŜerskiej w czasie rzeczywistym we wskazanych lokalizacjach i w 
siedzibie Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu, składającego się z: 

a) systemu bezpieczeństwa (monitoring wizyjny, system alarmowy, system informacji 
głosowej z centrum zarządzania), 

b) systemu lokalizacji pojazdów, 
c) systemu informacji pasaŜerskiej,(tablice elektroniczne na przystankach, tablice w 

autobusach), 
d) systemu dystrybucji i identyfikacji biletów (punkty doładowań, kasowniki w autobusach, 

karty elektroniczne, kontrola biletowa), 
2)  zdeponowanie w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu kodów źródłowych systemu, 
3)  zainstalowanie w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty jednego stanowiska 

personalizacji kart na okres 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia w celu 
usprawnienia wydawania kart pasaŜerom w okresie największego napływu wniosków o 
wydanie nowych, 

4)  przeszkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi systemu wraz 
z dostawą 1 zestawu urządzeń do prowadzenia szkoleń, 

5)  serwis urządzeń i oprogramowania w okresie gwarancji 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 
1) załącznikami od nr 1-10 do SIWZ stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
2) ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
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4. W przypadku powierzenia części realizacji umowy podwykonawcom, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami i przedłoŜenia ich 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od ich podpisania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe dokumenty, informacje i zasoby, do których uzyska 
dostęp w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, będą wykorzystane tylko do celów 
jego realizacji. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe bez pisemnej zgody Zamawiającego nie 
przekaŜe Ŝadnych powierzonych mu dokumentów, informacji oraz danych osobom 
trzecim.  

6. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przekazywanych mu przez Zamawiającego 
danych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Po zakończeniu realizacji 
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do trwałego usunięcia wszelkich 
przekazanych mu przez Zamawiającego danych z posiadanego przez Wykonawcę sprzętu 
informatycznego i nośników danych.  

7. Zamawiający udostępnia Wykonawcy, w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji 
umowy, posiadany sprzęt a takŜe zapewni dostęp do pomieszczeń i pojazdów transportu 
zbiorowego, w których będą prowadzone prace związane z realizacją przedmiotu umowy 
z zachowaniem procedur i regulaminów obowiązujących w tychŜe pomieszczeniach i 
pojazdach.  Wykonawca dokona montaŜu urządzeń w pojazdach bez zakłócania 
normalnego funkcjonowania komunikacji miejskiej.  

§ 2 
Cena i warunki płatności 

1. Strony postanawiają, Ŝe z tytułu wykonania dostawy stanowiącej przedmiot umowy 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe: ………………………... zł brutto, 
słownie: ………………………………………………. zł, w tym podatek VAT według 
stawki ……… % w wysokości ………………. zł, słownie: 
………………………………………………………………………………………….. zł. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 
1)  ………………… zł brutto, słownie: …………………………………………………… 

za wyposaŜenie w niezbędny sprzęt i infrastrukturę z oprogramowaniem budynku MKS 
i taboru, 

2)  ………………… zł brutto, słownie: ………………………………………………….. 
za dostawę bezkontaktowych kart elektronicznych, 

3)  ………………… zł brutto, słownie: ………………………………………………….., 
za dostawę i montaŜ wolnostojących punktów doładowań biletów elektronicznych za 
przejazdy jednorazowe, 

4)  ………………… zł brutto, słownie: ………………………………………………….. 
za dostawę i montaŜ elektronicznych tablic na przystankach (3-wierszowych i 5-
wierszowych), 

3.   Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 pkt.1 obejmuje szkolenie pracowników w 
zakresie obsługi systemu wraz z dostawą 1 zestawu urządzeń do prowadzenia szkoleń. 

4.   NaleŜność za poszczególne dostawy płatna będzie przez Zamawiającego w 
następujących terminach: 

1)  z tytułu dostawy wyposaŜenia w niezbędny sprzęt i infrastrukturę z oprogramowaniem 
budynku MKS i taboru  w ciągu 30 dni od daty odbioru, 

2)  z tytułu dostawy bezkontaktowych kart elektronicznych w ciągu 30 dni od daty odbioru, 
3)  z tytułu dostawy i montaŜu wolnostojących punktów doładowań biletów elektronicznych 

za przejazdy jednorazowe w ciągu 30 dni od daty odbioru , 
4)  z tytułu dostawy i montaŜu elektronicznych tablic na przystankach (3-wierszowych i 5-

wierszowych) w ciągu 30 dni od daty odbioru, 
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4.   Zapłata dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze 
VAT. 

§ 3 
Termin dostawy 

1.   Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w częściach w następujących 
terminach: 

1) wyposaŜenie w niezbędny sprzęt i infrastrukturę z oprogramowaniem budynku MKS i 
taboru w terminie do 20.09.2010 r., 

2) dostawa bezkontaktowych kart elektronicznych w terminie do 23.09.2010 r. 
3) dostawa i montaŜ wolnostojących punktów doładowań biletów elektronicznych za 

przejazdy jednorazowe w terminie do 22.10.2010 r., 
4) dostawa i montaŜ elektronicznych tablic na przystankach (3-wierszowych i 5-

wierszowych) w terminie do 22.07.2011 r., 
5) szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu wraz z dostawą 1 zestawu urządzeń 

do prowadzenia szkoleń w terminie 3 dni od daty dostawy o której mowa w ust. 1 pkt 1. 
2.   Przedmiot umowy określony w ust. 1 będzie przedmiotem odrębnych odbiorów przez 

Zamawiającego. 
3.   Za datę wykonania poszczególnych części umowy, o których mowa w ust. 1 uwaŜa się 

dzień podpisania przez strony protokołu odbioru.  
4.   Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół, który będzie zawierał ustalenia 

poczynione w toku odbioru. 

5.   Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie do odbioru poszczególne części 
zamówienia określone w ust.1 pkt 1-4. Przed dokonaniem odbioru, kaŜda z części 
zamówienia zostanie przetestowana. Po zakończeniu wdroŜenia poszczególnych części 
zamówienia, przetestowaniu i stwierdzeniu poprawnego funkcjonowania kaŜdej z części 
zamówienia podpisany zostanie protokół odbioru. Protokół odbioru poszczególnych 
części zamówienia zostanie podpisany tylko w przypadku, gdy w systemie, w zakresie 
obejmującym daną część, nie stwierdzono błędów krytycznych. Przez błąd krytyczny 
przyjmuje się nieprawidłowość wykonania jakiejkolwiek części zamówienia, która w 
ocenie Zamawiającego uniemoŜliwia przejście do kolejnego etapu wdroŜenia lub 
eksploatacji Systemu MKM.  

6.   Zamawiający dokona odbioru poszczególnych części zamówienia w terminie 7 dni od 
daty zgłoszenia przez Wykonawcę. 

7.   W odbiorze bierze udział upowaŜniony przedstawiciel Wykonawcy.  
§ 4 

Dokumentacja techniczna i szkolenie 
1.   Wykonawca w dniu odbioru przekaŜe Zamawiającemu: 
1)  opis techniczny funkcjonalności poszczególnych elementów dostarczonego systemu 

(urządzeń, oprogramowania oraz kart elektronicznych), 
2)  instrukcję obsługi oferowanych urządzeń, oprogramowania i kart elektronicznych, 
3)  wszelkie inne dokumenty, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy.  
2.   Wykonawca w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym zdeponuje w zalakowanej 

kopercie kody źródłowe systemu, które Zamawiający ma prawo wykorzystać w sytuacji: 
1)  upadłości Wykonawcy, 
2)  zaprzestania działania lub zmiany profilu działalności Wykonawcy. 
3.   Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji obsługi dostarczonych 

urządzeń, oprogramowania i kart elektronicznych.  
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§ 5 
Gwarancja i wymagania dotyczące serwisu 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na kaŜde dostarczone w 
ramach zamówienia urządzenie, oprogramowanie oraz karty elektroniczne. 

2. Wykonawca zapewnia 3 letni serwis oprogramowania aplikacyjnego z następującymi 
obwarowaniami odnośnie czasów i zakresu usług:  

a) Helpdesk telefoniczny dostępny, co najmniej w godzinach 8.00-15.00. 
b) Czas reakcji na zgłoszenie błędu lub niedopracowania programistycznego w programie – 

16 h od daty i godziny zgłoszenia 
c) Czas usunięcia błędu lub niedopracowania programistycznego - 2 dni od daty zgłoszenia. 
3. Wykonawca zapewnienia 3 letni serwis wszystkich urządzeń i kart elektronicznych 

dostarczonych w ramach realizacji zamówienia z następującymi obwarowaniami 
odnośnie czasów i zakresu usług: 

a) Helpdesk telefoniczny dostępny, co najmniej w godzinach 8.00-15.00, 
b) Czas reakcji na zgłoszenie usterki urządzeń – 16 h od daty i godziny zgłoszenia, 
c) Czas usunięcia usterki urządzeń  (nie dotyczy kart elektronicznych) – 24 h od daty i 

godziny zgłoszenia 
d) Wymiana wadliwych kart elektronicznych na nowe w ciągu 14 dni roboczych od daty 

zgłoszenia na koszt Wykonawcy 
e) Zapewnienie 1 wizyty w roku trwającej do 16 godzin w celu przeglądu i konserwacji 

wszystkich urządzeń SYSTEMU. 
4. Wykonawca zapewnia w zakresie infrastruktury serwerowej czas naprawy od momentu 

zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wynoszący 24 godziny.  
§ 6 

Postępowanie reklamacyjno – serwisowe 
1. O wszelkich ujawnionych wadach lub usterkach któregokolwiek z elementów 

SYSTEMU, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę telefonicznie, faxem 
lub e-mailem na nr telefonu, faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę w ofercie. 

2. Usunięcie wad i usterek realizowane będzie przez Wykonawcę, a w przypadku serwerów 
przez autoryzowany serwis producenta serwera. 

3. W przypadku nie usunięcia awarii lub usterki przez Wykonawcę w terminie określonym 
w § 5 Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia awarii lub usterki przez inny 
podmiot na koszt Wykonawcy z zachowaniem uprawnień wynikających z gwarancji.  

§ 7 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1,  
2)  za niedotrzymanie terminu dostawy poszczególnych części zamówienia o których 

mowa w § 3 ust. 1 w wysokości 0.15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 
ust. 1 umowy za kaŜdy dzień zwłoki,  

3)  za zwłokę w usunięciu wady lub usterki w wysokości 500 zł za kaŜdy dzień zwłoki, 
2.   W przypadku, jeŜeli szkoda Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienaleŜytego 

wykonania umowy jest wyŜsza niŜ naliczane kary umowne, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu odszkodowanie w zakresie, w jakim szkoda przewyŜsza kary umowne. 

3.   W przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności zobowiązań określonych w § 2 
niniejszej umowy, Wykonawca moŜe Ŝądać od Zamawiającego za okres zwłoki zapłaty 
ustawowych odsetek od kwot uregulowanych z opóźnieniem. 

 
§ 8. 
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Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 

interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 
odstąpienie od umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyŜszych okolicznościach, 

2)  Wykonawca przekroczył którykolwiek z terminów określonych w § 3 ust. 1 pkt 1-4 
umowy o 7 dni, 

3)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub sprzecznie z umową albo w 
okresie testowania wyjdą na jaw błędy krytyczne w działaniu Systemu a próby ich 
usunięcia przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, są 
bezskuteczne.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeŜeli 
Zamawiający: 

1)  nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 
1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w niniejszej umowie, 

2)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub 
odmawia podpisania protokołu odbioru, 

3)  zawiadomi Wykonawcę, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie. Odstąpienie moŜe nastąpić w terminie 30 dni od momentu powzięcia 
wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

§ 9. 
Zmiana postanowień umowy 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaŜności taka zmiana niniejszej umowy oraz 
wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla 
Zamawiającego, jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany jej postanowień w 
następujących przypadkach: 

1) Wystąpi siła wyŜsza uniemoŜliwiająca Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. 
W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej 
umowy o czas w jakim siła wyŜsza uniemoŜliwiała wykonanie obowiązków Stron. 

2) Wystąpi np. brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie 
Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami 
spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne 
okoliczności uniemoŜliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w 
umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie 
sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie. 

3) Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, 
a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnych 
postanowień umowy. 

§ 10. 
Postanowienia końcowe 

1.   Wszystkie zmiany w treści umowy oraz załącznikach stanowiących jej części mogą 
nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaŜności. 

3.   W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz przepisy działu IV ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
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4.   Integralną część umowy stanowią załączniki: 
a) załączniki nr 1-10 do SIWZ stanowiące załącznik nr 1, 
b) oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2, 
5.   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze 

Stron. 
 
 
Zamawiający:          Wykonawca: 
 


