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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 10,  

70-784 Szczecin  

2. Nazwa nadana zamówieniu. 

„Dostawa autobusów niskopodłogowych z rynku wtórnego” 

3. Oznaczenie sprawy. 

ZP/RS/1/2022. 

4. Procedura udzielania zamówienia: 

Zamówienie sektorowe o wartości mniejszej niż progi unijne właściwe dla zamówień 

sektorowych. 

5. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będą wszelkie informacje o 

przedmiotowym postępowaniu. 

www.spad.szczecin.pl (zakładka Przetargi),  

Zapytania w sprawie przedmiotowego postępowania można składać pisemnie na adres 

poczta@spad.szczecin.pl 

6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o 

możliwości składania ofert częściowych. 

1. Dostawa autobusów 18 metrowych z rynku wtórnego  i nie starszych niż rok produkcji 2009-

2010, trzy- lub czterodrzwiowe o liczbie miejsc ogółem min. 130 i nie mniej niż 35 miejsc 

siedzących, przebieg nie więcej niż 600 000 km – 850 000 km. 

2. Oferowane autobusy winny być: 

 sprawne technicznie, 

 posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu,  

 bez widocznych źródeł korozji, 

 użytkowane w komunikacji miejskiej  przez nie więcej niż 3 właścicieli, 

 o estetycznym wyglądzie w środku pojazdu (wykładzina podłogowa czysta, bez 

 widocznych uszkodzeń, pęknięć, siedzenia pasażerskie w stanie dobrym, tapicerka 

siedzeń tylko do odświeżenia, poręcze bez widocznych śladów korozji w części dolnej 

przy podłodze, fotel kierowcy w stanie dobrym, bez widocznych przetarć materiału). 

3. Dodatkowe wyposażenie oferowanych pojazdów: 

http://www.spad.szczecin.pl/
mailto:poczta@spad.szczecin.pl
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a) rampa dla wózka inwalidzkiego odchylana ręcznie lub elektrycznie na zewnątrz,  

     wyposażona w hak umożliwiający jej podnoszenie, 

b) klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej, kierowcy, 

c) przyciski  sygnalizacyjne przy drugich drzwiach na zewnątrz i wewnątrz w obrębie miejsca  

     wózka inwalidzkiego (środki komunikacji kierowcy autobusu z osobą niepełnosprawną), 

d) wydzielone miejsce dla osób z ograniczeniami ruchowymi, 

e) mocowanie wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa        

     bezwładnościowego (brak pasów nie wyklucza zakupu pojazdu przez spółkę), 

f) możliwość wyznaczenia miejsca dla psa przewodnika osób ociemniałych, 

g) przestrzeń na postawienie rozłożonego wózka dziecięcego lub spacerowego. 

4. Oferowany autobusy muszą być zarejestrowane na terenie WE lub posiadać stosowne 

świadectwa i dokumenty wymagane do ich rejestracji  w RP. 

5. Oferowany autobusy winny bezwzględnie posiadać aktualne dokumenty stanowiące podstawę 

do ich zarejestrowania na terenie RP na dzień składania oferty i spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2016 

poz. 2022 z późn.zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia, a w szczególności wymagań dotyczących dopuszczalnych 

wymiarów, mas pojazdu i nacisków opisanych w Dziale II tego Rozporządzenia. 

6. W przypadku, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez wykonawcę oferty w postepowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, a realizacją umowy nastąpi zmiana przepisów prawa w 

zakresie rejestracji, homologacji lub wprowadzenia do użytku autobusów (a także zespołów i 

podzespołów do tych autobusów), wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot 

zamówienia z uwzględnieniem tych zmian. W szczególności dotyczy dostarczenia 

Zamawiającemu autobusów spełniających wymagania określone w w/w przepisami, jak 

również dokumentów umożliwiających zarejestrowanie tych autobusów na terenie RP. 

7. Oferowane pojazdy muszą być własnością oferenta, wolne od wad prawnych oraz praw osób 

trzecich. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zmówienia. 

9. Zakupy autobusów odbywać się będą na podstawie umowy, której treść zamieszczona jest w  

załączniku do Ogłoszenia o zamówieniu. 

10. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo oględzin każdego pojazdu, którym będzie 

zainteresowany przed ewentualnym zakupem.  

 

7. Termin wykonania zamówienia. 

Maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy, warunki realizacji zamówienia zgodnie ze 

wzorem umowy. 
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8. Termin składania ofert. 

Oferty można składać do dnia końca bieżącego roku. 

9. Miejsce i sposób składania ofert. 

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 10, 70-784 

Szczecin. Oferty można składać drogą elektroniczną na adres: poczta@spad.szczecin.pl lub za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem na kopercie – Oferta na dostawę autobusów 

niskopodłogowych w 2022 r. - wysłanej na adres siedziby Zamawiającego. 

10. Termin związania ofertą. 

30 dni. 

11. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia. 

I. Wymagania związane z wykonaniem:  

a) cena oferty obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,  

b) w przypadku sprowadzenia autobusu/autobusów z zagranicy Wykonawca ponosi koszt 

tłumaczenia przysięgłego dokumentów pojazdu/ów, 

c) w przypadku braku klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej, wykonawca zobowiązany będzie do 

jej zamontowania we własnym zakresie, na własny koszt przed przekazaniem autobusu 

Zamawiającemu. 

12. Wykaz dokumentów potwierdzających spełniania wymogów określonych w ust. 6 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

a) zdjęcia pojazdu z zewnątrz i we wnętrz, 

b) wypełniona specyfikacja techniczna pojazdu wg wzoru – załącznik do ogłoszenia. 

13. Załączniki do ogłoszenia:  

a) Formularz oferty, 

b) Wzór umowy 

UWAGA: 

Zamawiający informuje, iż rozpatrywane będą tylko oferty złożone na załączonym formularzu 

oferty.  

 

  

  Włodzimierz Sołtysiak – Prezes Zarządu  

  15.02.2022 r.    

 

……………………………………………… 

data i podpis Kierownika Zamawiającego 

mailto:poczta@spad.szczecin.pl

