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1. Procedura certyfikacji pojazdów – uzyskiwania „Certyfikatu zgodności z wymogami technicznymi” 

 

1.1. Nie później niż dwa dni robocze przed rozpoczęciem świadczenia usługi danym pojazdem, pojazd 

powinien uzyskać dopuszczenie Zamawiającego – „Certyfikat zgodności z wymogami technicznymi”. 

1.2. Operator jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem harmonogramu certyfikacji pojazdów uwzględniającego: 

1.2.1. możliwość prowadzenia certyfikacji wyłącznie w dni robocze, 

1.2.2. możliwość przeprowadzenia certyfikacji nie więcej niż pięć pojazdów dziennie, 

1.2.3. zachowanie wszystkich warunków opisanych w punkcie 1.  

1.3. Certyfikacja pojazdów może się odbywać w odległości nie większej niż 30 km (mierząc w linii prostej) 

od siedziby Zamawiającego (na terenie Operatora lub w innym uzgodnionym miejscu). 

1.4. Operator zapewnia Zamawiającemu możliwość certyfikacji pojazdu w pomieszczeniu 

zabezpieczającym przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

1.5. Pojazdy przedstawione do certyfikacji powinny być gotowe do eksploatacji, tj.: 

 zgodne z SIWZ i formularzem ofertowym,  

 zgodne ze świadectwem homologacji typu,  

 posiadające wyniki badania technicznego wymaganego dla dopuszczenia do ruchu, 

 zarejestrowane i posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

 w pełni oznakowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

1.6. Dla każdego pojazdu zgodność pojazdu z wymaganiami jest oceniana na indywidualnej liście 

kontrolnej. 

1.6.1. W przypadku stwierdzenia pełnej zgodności pojazdu z SIWZ i złożoną ofertą, Zamawiający wystawia 

Certyfikat potwierdzający zgodę Zamawiającego na wykorzystywanie weryfikowanego pojazdu do 

wykonywania przedmiotu Umowy. 

1.6.2. W przypadku stwierdzenia istotnych, tj. nie dających się usunąć w terminie do dwóch miesięcy, 

niezgodności pojazdu z SIWZ i złożoną ofertą, pojazd nie uzyskuje Certyfikatu, co jest potwierdzane 

pisemnie. Ponowna certyfikacja jest możliwa po usunięciu niezgodności. 

1.6.3. W przypadku stwierdzenia innego rodzaju niezgodności, tj. możliwych do usunięcia w terminie do 

dwóch miesięcy, za porozumieniem stron możliwe jest uzyskanie warunkowe Certyfikatu (Certyfikatu 

czasowego) z zaznaczeniem zakresu niezgodności oraz terminów, w których niezgodności zostaną 

usunięte. Po usunięciu niezgodności pojazd jest ponownie przedstawiony do certyfikacji w zakresie 

przedmiotowych niezgodności. W przypadku ich nie usunięcia, pojazd nie uzyskuje Certyfikatu 

(przedłużenia warunkowo wydanego uprzednio Certyfikatu czasowego). Ponowna certyfikacja jest 

możliwa po usunięciu niezgodności. Wprowadzenie do ruchu autobusu posiadającego Certyfikat 

czasowy skutkuje obniżeniem wynagrodzenia do 80% stawki. 

1.7. Certyfikat jest ważny w okresie obowiązywania umowy. 

1.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udostępnienia pojazdu i przeprowadzenia dodatkowej 

weryfikacji zgodności pojazdu z SIWZ i złożoną ofertą.  

1.8.1. W wyniku certyfikacji przeprowadzonej w tym trybie, w przypadku stwierdzenia istotnych 

niezgodności pojazdu z SIWZ i złożoną ofertą, wydany Certyfikat zostaje cofnięty, co jest potwierdzane 

pisemnie. Ponowna certyfikacja jest możliwa po usunięciu niezgodności. 

1.8.2. W wyniku certyfikacji przeprowadzonej w tym trybie, w przypadku stwierdzenia innego rodzaju 

niezgodności, tj. możliwych do usunięcia w terminie do miesiąca za porozumieniem stron możliwe jest 

warunkowe utrzymanie ważności Certyfikatu z zaznaczeniem zakresu niezgodności oraz terminów, w 

których niezgodności zostaną usunięte. Po usunięciu niezgodności pojazd jest ponownie 

przedstawiony do certyfikacji w zakresie przedmiotowych niezgodności. W przypadku ich nie 

usunięcia, wydany Certyfikat zostaje cofnięty, co jest potwierdzane pisemnie. Ponowna certyfikacja 

jest możliwa po usunięciu niezgodności. Wprowadzenie do ruchu autobusu posiadającego Certyfikat 

czasowy skutkuje obniżeniem wynagrodzenia do 80% stawki. 



Procedury dopuszczenia pojazdów do ruchu  

 

 
Załącznik nr 2 do Umowy zawartej w dniu ................ r.   strona 3 

 

1.9. Ponowna certyfikacja, o której mowa w punktach 1.6.2, 1.6.3, 1.8.1, 1.8.2 odbywa się na zasadach, 

określonych w punktach 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3 z wyjątkiem:.  

1.9.1. przekazania harmonogramu ponownej certyfikacji – Operator powinien przekazać harmonogram z 

wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego. 

1.9.2. uzyskania dopuszczenia Zamawiającego – „Certyfikatu zgodności z wymogami technicznymi” – pojazd 

uzyskuje dopuszczenie od dnia następującego po przeprowadzeniu certyfikacji i potwierdzeniu 

zgodności z SIWZ 

 

2. Procedury przekazywania informacji przez Operatora oraz dokonywania uzgodnień z Zamawiającym 

w okresie świadczenia usługi – wprowadzenie do ruchu pojazdu spoza formularza ofertowego 

 

2.1. W przypadku, w którym w okresie obowiązywania Umowy Operator zamierza wprowadzić do 

eksploatacji pojazd spoza formularza ofertowego, występuje pisemnie do Zamawiającego z wnioskiem 

o dopuszczenie pojazdu i wydanie „Certyfikatu zgodności z wymogami technicznymi”.  

2.2. Wnioskowany pojazd musi spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ i posiadać parametry nie 

gorsze niż pojazdy wskazane w formularzu ofertowym:  

2.2.1. w przypadku, gdy wprowadzany do eksploatacji pojazd ma zastąpić zgłoszony w formularzu 

ofertowym, pojazd wprowadzany musi posiadać parametry nie gorsze niż pojazd zastępowany, 

2.2.2. w przypadku, gdy wprowadzany do eksploatacji pojazd ma zwiększyć liczbę pojazdów rezerwowych 

Operatora, pojazd wprowadzany musi posiadać parametry nie gorsze niż pojazd z formularza 

ofertowego o najlepszych parametrach. 

2.3. Operator jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wniosku z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem.  Wniosek powinien zawierać: 

 wskazanie pojazdu z formularza ofertowego, który zostanie zastąpiony przez wprowadzany 

pojazd, jeżeli wprowadzany do eksploatacji pojazd ma zastąpić zgłoszony w formularzu 

ofertowym, 

 informacje i dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów oceny ofert przez wprowadzany 

pojazd. 

2.4. Wniosek wraz z uzasadnieniem i  dokumentami podlega weryfikacji pod kątem zgodności z SIWZ i 

złożoną ofertą. 

2.4.1. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentów dokonuje analizy parametrów i przekazuje 

Operatorowi potwierdzenie zgodności komplementacji pojazdu z SIWZ i złożoną ofertą. 

2.4.2. W przypadku powstania wątpliwości lub stwierdzenia niezgodności z SIWZ i złożoną ofertą, 

Zamawiający wzywa Operatora do wyjaśnień. Operator musi ustosunkować się do wezwania w ciągu 5 

dni. 

2.4.3. W przypadku braku uzyskania potwierdzenia zgodności komplementacji z SIWZ i złożoną ofertą 

procedura wymieniona w punktach 2.4.1-2.4.2 jest powtarzana. 

2.5. Po uzyskaniu zatwierdzenia – punkt 2.4, pojazd podlega dopuszczeniu i powinien uzyskać  „Certyfikat 

zgodności z wymogami technicznymi”. 

2.6. Certyfikacja odbywa się na zasadach opisanych w punktach 1.1-1.8. 

2.7. Certyfikat zastępowanego pojazdu wygasa wraz z wystawieniem certyfikatu, o którym mowa w pkt. 

2.3. 

 

3. Procedury przekazywania informacji przez Operatora w okresie świadczenia usługi – zmiany danych 

pojazdów 

 

3.1. W przypadku zmiany danych pojazdów, tj. nr rejestracyjnego, nr taborowego, Operator niezwłocznie, 

tj. najpóźniej w dniu pozyskania informacji o nowych danych, występuje do Zamawiającego z 

wnioskiem o wydanie zaktualizowanego Certyfikatu uwzględniającego zmienione dane. 
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3.2. Zamawiający przygotowuje i przekazuje Operatorowi zaktualizowany Certyfikat w ciągu 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania informacji o zmianach. W tym czasie uprzednio wydany dokument 

pozostaje obowiązujący. 

3.3. Wydanie zaktualizowanego Certyfikatu nie zmienia (nie wydłuża) terminu ważności Certyfikatu. 

 

4. Procedury przekazywania informacji przez Operatora w okresie świadczenia usługi – wycofanie 

pojazdu z eksploatacji (świadczenia usługi pojazdem)  

 

4.1. W przypadku, w którym w okresie obowiązywania Umowy Operator zamierza wycofać z eksploatacji 

pojazd, występuje pisemnie do Zamawiającego z informacją o wycofaniu pojazdu. 

4.2. Informacja powinna zawierać dane pojazdu, tj. nr rejestracyjny i nr taborowy, przyczynę wycofania 

pojazdu oraz datę wycofania. 

4.3. Informacja powinna być przekazana do Zamawiającego nie później niż dzień przed wycofaniem 

pojazdu z eksploatacji. 

4.4. Operator w momencie wycofania pojazdu z obsługi linii ZTM jest zobowiązany do usunięcia wszelkich 

oznaczeń identyfikujących pojazd wymienionych w Księdze identyfikacji wizualnej pojazdów 

obsługujących linie organizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego. W szczególności należy usunąć 

elementy identyfikacji m.st. Warszawy, oznaczenia taborowe, informacje taryfowe i przepisowe. 

4.5. Oznaczenia, o których mowa w punkcie 4.4, powinny być usunięte również w przypadku wycofania 

pojazdów z eksploatacji po zakończeniu obowiązywania Umowy. 


