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do zakupu uzvwanvch autobusow 
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Wst~p 
Wi~kszose podmiot6w gospo

darczych zobligowanych ustawq 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za
m6wien publicznych [4] do organi
zowania przetarg6w publicznych na 
zakup srodk6w transportu, zna pro
cedury wynikajqce z tego aktu praw
nego. Stosowanie regulacji zawar
tych w tej ustawie - w tym dotyczq
cych zasad, trybu i kontroli udziela
nia zam6wien publicznych, srodk6w 
ochrony prawnej oraz organ6w wta
sciwych w sprawach uregulowanych 
w ustawie - nie budzi w zasadzie 
wqtpliwosci przy zakupie nowych 
autobus6w. Zastosowanie tych pro
cedur w przypadku zakupu autobu
s6w uzywanych nastr~cza jednak 
wiele trudnosci . Dotyczq one 
w szczeg61nosci wyboru oferty, kt6-
ra przedstawiae powinna: 
0 najkorzystniejszy bilans ceny i in

nych kryteri6w odnoszqcych si~ 
do przedmiotu zam6wienia pu
blicznego, 

0 najnizszq cen~. 
W przypadku zakupu autobus6w 

nowych dominujqcym kryterium jest 
zazwyczaj cena. Wszystkie inne kry
teria, w tym wynikajqce z rozporzq
dzenia Prezesa Rady Ministr6w z 
dnia 10 maja 2011 r. w sprawie in
nych niz cena obowiqzkowych kryte
ri6w oceny ofert w odniesieniu do 
niekt6rych rodzaj6w zam6wien pu
blicznych [5] , mozna relatywnie pro
sto opisae i skwantyfikowae. Bardziej 
skomplikowane jest to zagadnienie 
w przypadku zakupu autobus6w 
uzywanych. Propozycja rozwiqzania 
tego problemu jest przedmiotem ni
niejszego artykutu . 

Specyfikacja istotnych 
warunkow zamowienia 

Wszystkie istotne warunki doty
czqce przedmiotu zam6wienia, za
mawiajqcy okresla w specyfikacji istot
nych warunk6w zam6wienia (SIWZ) . 
W przypadku zakupu uzywanych 

autobus6w istotnym problemem jest 
sporzqdzenie SIWZ w cz~sci doty
czqcej kryteri6w oceny oferty. Powin
ny bye one precyzyjne, mierzalne 
i nie mogq pozostawiae zadnych 
wqtpliwosci komisji oceniajqcej ofer
t~ . Tymczasem w przypadku zaku
pu uzywanych autobus6w pojawiajq 
si~ kryteria, kt6rych ocena dokony
wana jest subiektywnie, a nawet na 
podstawie oceny organoleptycznej . 
Przyktadem moze bye przetarg ogto
szony w 2011 r. przez jed no z przed
si~biorstw komunikacji samochodo
wej. W SIWZ sformutowano nast~
pujqce kryteria: 

cena oferty - 70 punkt6w, 
• stan techniczny i wizualny - 20 

punkt6w, 
okres gwarancji - 5 punkt6w, 
szkolenie + doposazenie zaple
cza technicznego - 5 punkt6w. 
Maksymalna liczba punkt6w, kt6-

re mogta uzyskae oferta wynosita 
100. Jedynie kryterium ceny w tym 
przetargu nie budzito zastrzezen . 
Liczba punkt6w badanej oferty usta
lana byta bowiem w spos6b obiek
tywny ze wzoru : 

L = cena naj niisza x l O% 
c cena badanej oferty 

Pozostate kryteria oceniane byty 
w spos6b subiektywny. Kazdy czto
nek komisji , wykorzystujqc wtasnq 
wiedz~ i doswiadczenia, przypisy
wat ofertom od 0 do maksymalnej 
liczby punkt6w okreslonych dla 
kazdego parametru. Na tej podsta
wie obliczano sredniq arytme
tycznq przyznanych ocen. Ocena 
koncowa stanowita sum~ ocen 
czqstkowych . 

W SIWZ zapisano ponadto , 
ze w trakcie oceny ofert zamawia
jqcy moze zqdae od wykonawcy pi
semnych wyjasnien dotyczqcych 
tresci ztozonej oferty. Zamawiajq
cy zastrzegt r6wniez sobie prawo 

przeprowadzenia ekspertyzy przez 
rzeczoznawc~ . Jego pozytywna opi
nia byta jednym z warunk6w ko
niecznych zakupu . Negatywna opi
nia upowazniae miata zamawiajqce
go do odstqpienia od umowy. 

Okreslenie przedstawionych kry
teri6w nie odpowiada w petni prze
pisom ustawy Prawo zam6wien pu
blicznych . Nie spetniajq one bowiem 
wymogu konkretnosci i jednoznacz
nosci oceny ofert , pozostawiajqc 
znaczny zakres uznaniowosci dla 
cztonk6w komisji . W przytoczonym 
przyktadzie az 30% tqcznej liczby 
punkt6w byto wynikiem oceny su
biektywnej, mogqcej miee istotny 
wptyw na ostateczny wyb6r. Przy
znanie takich uprawnien komisji pro
wadzi do sytuacji spornych. W oce
nie nie ma jasnosci dlaczego czto
nek komisji przyznaje okreslonq 
liczb~ punkt6w i czym kieruje si~ 
w ich przyznawaniu . Twierdzenie , ze 
liczba przyznanych punkt6w wyni 
ka z doswiadczenia jest wbrew in
tencji ustawodawcy, kt6ry nakazat 
koniecznose stosowania jedno
znacznych i precyzyjnych kryteri6w, 
aby wyeliminowae uznaniowose. 

Warto zastanowie si~ na czym 
miataby polegae, w przytoczonym 
przyktadzie, ocena stanu technicz
nego i wizualnego, za kt6ry oferta 
mogta otrzymae do 20 punkt6w, a za 
udzielonq gwarancj~ i szkolenie po 
5 punkt6w. Jakimi kryteriami majq 
kierowae si~ cztonkowie komisji , 
przyznajqc je ocenianemu w tym 
konkretnym przypadku autobusowi. 
lie punkt6w moze odjqe cztonek ko
misji od maksymalnych 20 , jesli 
uzna, ze uzyte kolory (,stan wizual
ny") nie odpowiadajq jego wyobra
zeniom estetycznym? W jaki spos6b 
oceniae stopien zuzycia silnika czy 
skrzyni bieg6w (, stan techniczny") 
i jak przeniese to na ocen~ punk
towq? Z jakim poziomem zuzycia 
skrzyni bieg6w sq r6wnowazne pia
my na tapicerce, kt6rych nie mozna 



wywabie (,stan techniczny i wizual
ny ") . Jaka powinna bye r6znica 
punktowa, jesli jeden oferent zapro
ponuje 6 miesiE?CY gwarancji a drugi 
5 miesiE?cy? lie punkt6w przyznae, 
jesli w jednej ofercie przewidziano 
miesiE?czne szkolenie dw6ch pra
cownik6w zaplecza, a w drugiej 
przekazanie komputera z oprogra
mowaniem do diagnostyki silnika? 
Takie pytania i wqtpliwosci mozna 
mnozye. Sq one o tyle istotne, ze 
prowadzie mogq do wyboru oferty, 
kt6ra nie stanowi , jak wymaga Pra
wo zam6wiefl publicznych , najko
rzystniejszego bilansu ceny i innych 
kryteri6w. Pozwalajq bowiem wybrae 
ofertE?. kt6ra z r6znych wzgiE?d6w 
maze bye preferowana przez czton
k6w komisji. 

Ocena subiektywna maze doty
czye przedmiot6w, kt6rych nie da siE? 
precyzyjnie okreslie. W taki spos6b 
oceniajq krytycy dzieta sztuki. Bye 
maze metoda ta bytaby poprawna 
przy zakupie autobus6w zabytko
wych . Nie powinna bye jednak sto
sowana w procedurach zakupu au
tobus6w uzywanych. 

Tab.1. Propozycja kryteri6w oceny przy zakupie 
~-~ui~ywanych autobuso;,;,·w;.... __ ....,,~~ 
cena netto 401) 

Rok produkcji: 
20032) 0 
2004 3 
2005 6 
2006 9 
2007 12 
2008 15 
2009 18 
2010 tub p6zniej 20 

Przebieg ltys. kml: 
do 200 20 
powyzej 200 do 400 14 
powyzej 400 do 600 8 
powyzej 600 do 800 4 
powvzej 800 do 900 2 
powvzej 900 o 

Okres gwarancj i: 
catopojazdowej: 

ponizej 3 miesiecy o 
3 miesigce 4 
6 miesiecy 8 
12 miesiecy 12 

dodatkowej na podzespoly ukladu napedowego3): 

ponizej 3 miesiecv 0 
3 miesiace 2 
6 miesiecv 4 
12 miesiecv 8 

'J Maksymaln~ liczbe punkt6w otrzymuje oferta z najniisz~ cen~. 
Liczba punkt6w w pozosta/ych ofertach obliczana jest z poda
nego wczesniej wzoru. 

2) Zaloiono. ie oferty na autobusy wyprodukowane przed 2003 r. 
nie bed~ rozpatrywane - wym6g ten powinien bye zawarty 
w wymogach og6/nych SIWZ. 

'J Dodatkowa gwarancja na podzespo/y ukladu napedowego (sil
nik z osprzetem. skrzynia bieg6w, most) liczy sie od momentu 
zakoficzenia gwarancji ca/opojazdowei 

Propozycja kryteri6w 
oceny ofert przy zakupie 
uzvwanych autobus6w 

Przedstawione wqtpliwosci wska
zujq, ze istnieje potrzeba takiego 
ustalenia kryteri6w oceny oferty przy 
zakupie uzywanych autobus6w, kt6-
re pozwoli na wyb6r spetniajqcy wy
m6g najkorzystniejszego bilansu 
ceny i innych kryteri6w. Zapewne nie 
jest to tatwe zadanie. Mozna jednak 
zastosowae takie kryteria, kt6re bE?dq 
mierzalne i pozwolq na precyzyjnq 
ocenE?. lch przyktad przedstawiono 
w tabeli 1. 

Szczeg6towy rozktad punkt6w za 
spetnienie kazdego z kryteri6w 
przedstawionych w tabeli 1 uzalez
niony powinien bye od oczekiwan 
zamawiajqcego (m.in. liczba miejsc, 
standard dla podr6znych, wyposa
zenie dodatkowe, normy emisji spa
lin itp.) , przyjE?tych cel6w (np. cela
mi zakupu uzywanych autobus6w, 
bE?dqcych elementem procesu re
strukturyzacji PKS w Staszowie, jest 
zwiE?kszenie oszczE?dnosci z tytutu 
podatku od srodk6w transporto
wych, zmniejszenie zuzycia paliwa 
i koszt6w zwiqzanych z materiatami 
eksploatacyjnymi [6]), analizy obec
nego stanu i struktury taboru, do
StE?pnych srodk6w na zakup oraz 
rozpoznania ofert na europejskim 
rynku autobus6w uzywanych. Zakta
dajqc, ze mozliwosci finansowe za
mawiajqcego pozwalajq na zakup 
autobus6w wyprodukowanych nie 
p6Zniej niz w latach 2006-2007, mak
symalnq liczbE? punkt6w przypisae 
mozna temu okresowi. W takim przy
padku zastanowie siE? takze nalezy, 
czy nie podwyzszye dolnej granicy 
przebiegu , za kt6ry przypisuje siE? 
najwiE?kSzq liczbE? punkt6w. 

Zakonczenie 
Zam6wienia publiczne postrze

gane Sq jako instrument pozwalajq
cy na racjonalizacjE? wydatk6w inwe
stycyjnych [2) . Dotyczy tow szcze
g61nosci zakupu autobus6w zalicza
nych do grupy aktyw6w strategicz
nych przedsiE?biorstw transporto
wych [1). Celowe jest WiE?C wykorzy
stanie mozliwosci , jakie stwarzajq 
procedury zawarte w Prawie zam6-
wiefl publicznych , dotyczqce 
w szczeg61nosci uzyskania najko
rzystniejszego bilansu ceny i in 
nych kryteri6w odnoszqcych siE? do 

przedmiotu zam6wienia publiczne
go . Tymczasem w Polsce w 91% 
postE?powaniach publicznych (o war
tosci powyzej 14 tys . euro , ale poni
zej prog6w UE), cena byta jedynym 
kryterium wyboru [3). 

W przetargach na zakup autobu
s6w uzywanych cena nie powinna 
bye jedynym kryterium wyboru. Nie 
powinna takze stanowie kryterium 
dominujqcego. Nalezy uwzgiE?dnie 
takze inne kryteria, kt6re bE?dq miaty 
wptyw na efektywnose eksploatacji 
zakupionego taboru . Przedstawiona 
w niniejszym artykule propozycja 
wskazuje , ze mozliwe jest ustalenie 
takich kryteri6w, kt6re pozwolq na 
jednoznacznq ocenE? ztozonych 
ofert, zapobiegajqc potencjalnym 
protestom. 
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