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ZNAK: ZPK.271.2.2.2013 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Przedmiot zamówienia:   

 

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

 
 
 
1) Nazwa oraz adres Zamawiającego 

     Gmina Zawadzkie 
     ul. Dębowa 13 
     47-120 Zawadzkie 
     tel. 77/46 23 100 fax 77/46 23 175 
 
     REGON   531413314                        
     NIP 756-18-60-761 
     e-mail: umig@zawadzkie.pl 
     www.zawadzkie.pl 
 
 
2) Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. 

 

3) Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem  zamówienia jest usługa polegająca na Świadczeniu publicznego transportu 
zbiorowego. 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1. Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach systemu przewozu 

publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Zawadzkie i łączącej obszar gminy Zawadzkie                 

z obszarem gminy Krupski Młyn (do granicy województwa Śląskiego i Opolskiego), zwanych dalej  

zamówieniem, przy wykorzystaniu pojazdów autobusowych spełniających wymagania techniczne  

wskazane w załączniku Nr 1 do projektu umowy,  o pojemności przewozowej minimum 19 osób 

zwanych dalej autobusami, w okresie  od dnia 02.12.2013r.  do dnia 31.12.2014r. 

2. Zamówienie obejmuje wykonanie usług przewozowych w ilości nie mniejszej niż kursów dziennie: 

a) 3 kursów w dni powszednie od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem wakacji letnich w okresie od 

01.07.2014r. do 31.08.2014r., kiedy to kursy nie będą się odbywały w ogóle  

b) Gmina  zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości kursów w trakcie obowiązywania umowy max. 

do 30% planowanych do przejechania kilometrów ( nie więcej niż 6595,20 wozokilometrów) 

co stanowi  łącznie około 42.868,80   wozokilometrów w czasie obowiązywania Umowy, zwanych dalej 

wzkm. 

http://www.zawadzkie.pl/


 

W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) ubezpieczenia autobusów zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów obowiązującego  prawa, 

b) ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika od prowadzonej działalności 

gospodarczej 

c) świadczenia usług przewozowych z uwzględnieniem wprowadzanych przez Zamawiającego 

stałych, okresowych i doraźnych zmian rozkładów jazdy i przebiegu autobusowej linii komunikacyjnej 

obsługiwanej przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w/w zmian w trybie  

opisanym w § 7 projektu  umowy, 

d) należytej dbałości o zewnętrzny i wewnętrzny wygląd autobusów oraz zapewnienia ich czystości                  

i właściwego stanu technicznego, 

e) umożliwienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem posiadającym stosowne 

upoważnienia Burmistrza Zawadzkiego na przeprowadzanie kontroli realizacji zamówienia, w tym 

dokonywania bieżącej kontroli sprzedaży biletów przez Wykonawcę oraz wykonywania poleceń 

wydawanych przez te osoby w zakresie realizacji usług przewozowych wynikających z niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

f) utrzymania w ciągłej sprawności systemu łączności radiowej (np. telefony komórkowe) między 

dyspozytorem Wykonawcy  a Zamawiającym  oraz pomiędzy autobusem a dyspozytorem 

Wykonawcy, 

g) świadczenia usług wyłącznie przy użyciu autobusów oznakowanych zgodnie z przepisami prawa, 

h) umieszczenia w autobusach informacji o obowiązujących cenach za usługi przewozu pasażerów 

ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkiem  oraz  informacji o przepisach porządkowych, 

regulaminach, 

i) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych przeszkodach                                 

w świadczeniu usług, w szczególności o wszelkich zdarzeniach drogowych z udziałem autobusów 

Wykonawcy skutkujących osobami rannymi lub ofiarami śmiertelnymi, 

j) załatwiania we własnym zakresie wszelkich skarg i reklamacji pasażerów oraz niezwłocznego 

przekazywania do Zamawiającego  kopii tych skarg i reklamacji wraz z informacjami o sposobie ich 

załatwienia, 

k) zaspokajania we własnym zakresie uzasadnionych roszczeń zgłaszanych przez pasażerów i inne 

podmioty, które poniosły szkody z winy Wykonawcy  w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę 

Usług, 

l) uzyskania i utrzymywania w okresie wykonywania zamówienia wszelkich wymaganych prawem 

licencji, zezwoleń oraz  zgód niezbędnych do prawidłowej realizacji Usług, 

ł) rzetelnego i terminowego wypełniania przez kierowców Wykonawcy oraz ich przekazywania                      

i przechowywania u Wykonawcy kart drogowych, jako dokumentów umożliwiających Zamawiającemu 

ocenę zgodności realizowanego zamówienia.  

Prawidłowo i czytelnie wypełniona karta drogowa wystawiona oddzielnie dla każdego pojazdu 

obsługującego Linię musi zawierać co najmniej: 



- rzeczywiste czasy odjazdów z krańca i przyjazdów na kraniec (wpis o wykonaniu kursu  następuje        

po jego zakończeniu i nie później niż przed rozpoczęciem następnego), 

- wpisy o wszelkich odstępstwach od rozkładu jazdy z podaniem ich przyczyn, 

- informację o czasie i miejscu rozpoczęcia lub zakończenia kursu wykonanego w części, 

- wpisy o każdym objeździe trasy podstawowej i jego przyczynach, 

- inne informacje ustalone między stronami niniejszego postępowania. 

Na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w terminie 14 dni udostępnić do 

wglądu przechowywane karty drogowe pojazdów obsługujących Linię. 

m) w przypadku awarii autobusu zapewnienia autobusu rezerwowego. 

3. Przewoźnik będzie emitował i sprzedawał niżej wymienione rodzaje biletów w cenie brutto                           
zawierającej obowiązujący podatek VAT , tj.: 

 bilet jednorazowy na przejazd w obrębie jednej miejscowości w cenie nie wyższej niż 1,00 zł, 

 bilet jednorazowy na przejazd Zawadzkie - Żędowice lub Żędowice - Zawadzkie  w cenie nie 
wyższej niż 1,50 zł, 

 bilet jednorazowy na przejazd Zawadzkie - Kielcza lub Kielcza - Zawadzkie  w cenie nie               
wyższej niż 2,00 zł, 

 bilet jednorazowy na przejazd Zawadzkie - Krupski Młyn lub Krupski Młyn - Zawadzkie                                 
w cenie nie wyższej niż 2,50 zł, 

 bilet jednorazowy na przejazd Żędowice - Kielcza lub Kielcza - Żędowice  w cenie nie wyższej 
niż 1,50 zł, 

 bilet jednorazowy na przejazd Żędowice - Krupski Młyn lub Krupski Młyn - Żędowice  w cenie 
nie wyższej niż 2,00 zł, 

 bilet jednorazowy na przejazd Kielcza - Krupski Młyn lub Krupski Młyn - Kielcza  w cenie nie 

wyższej niż 1,50 zł 

4. Przewóz bagażu i zwierząt na Linii nie podlega opłacie. 

5. Wydawanie biletów, kontrola i windykacja należności z tytułu przejazdu autobusem Linii bez 

ważnego biletu, dokonywana jest przez Wykonawcę. 

6. Na pisemny wniosek, Wykonawca w terminie 7 dni przekazuje Zamawiającemu informacje 

dotyczące liczby  i rodzajów sprzedanych biletów. 

7. Czynności dotyczące utrzymania w czystości, odśnieżania oraz konserwacji nawierzchni (jezdnie, 

zatoki, wysepki przystankowe, chodniki) w obrębie wyznaczonych przystanków zlokalizowanych                       

w obrębie gminy na trasie Linii należą do zakresu obowiązków Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pasażerów w autobusie 

podczas wykonywanych usług przez Wykonawcę . 

Wspólny słownik CPV: 
 
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 
 

  
4) Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 

a) Rozpoczęcie przedmiotu zamówienia -  02 grudnia 2013r. 



b) Zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2014r. 

 
 

5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

 

    Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się tylko Wykonawca, który spełnia warunki 

określone w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców spełniających 

przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne 

Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, które winny 

być podpisane przez oferenta lub jego zastępcę. Oferta powinna być napisana w języku 

polskim. Oferta musi spełnić wszystkie wymagania stawiane przez zamawiającego. 

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, Zamawiający dokona 

biorąc pod uwagę złożone dokumenty i oświadczenia określone w pkt 6 SIWZ, na zasadzie 

spełnia / nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający chociaż jednego z postawionych warunków 

zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a ich oferty uznane za odrzucone. 

 

6) Wykaz oświadczeń lub  dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składający ofertę 

powinien załączyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 

1. Wykonawca składający ofertę winien załączyć do niej oświadczenie o spełnieniu warunków 

wynikających z art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz o nie podleganiu wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ; 

Na potwierdzenie spełniania warunków wynikających ze złożonego oświadczenia należy dołączyć 

następujące dokumenty: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,                            

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 

b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,                

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 



wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                           

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega                        

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;      

                                                                                                                                                                                                                                                              

d) aktualną licencję, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 roku o transporcie 

drogowym [ t.j. Dz.U. z 2012, poz. 1265]; (uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) 

 

e) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania wiedzy i doświadczenia  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, 

że usługi zostały wykonane należycie - załącznik nr 3 do SIWZ;  ( wiedza i doświadczenie) 

 

f) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności  

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia,                         

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami – w tym   przynajmniej  dysponuje minimum 3 osobami, które 

będą pełnić funkcję kierowcy autobusu, posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami 

– załącznik  nr 4 do SIWZ;  ( osoby zdolne do wykonania zamówienia) 

 

g)  wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy   

usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi  

zasobami – w tym  dysponującą  co najmniej autobusem o pojemności przewozowej  19 osób  

( 2 szt.) – załącznik  nr 5 do SIWZ; ( potencjał  techniczny) 

 

2. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie,  dokumenty określone                   

w ppkt. 1 lit a, b, c, d   - pkt. 6 SIWZ składa każdy wykonawca oddzielnie, zaś dokumenty określone                   

w ppkt. 1 lit e, f, g   - pkt. 6 SIWZ  składa przynajmniej jeden z wykonawców. Wykonawcy występujący 

wspólnie załączą do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy. 



Dokumenty, o których mowa powyżej winny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce                 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6 lit. a, b, c  zastępuje się je                  

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,                                       

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

7) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub  dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

Zapytania o wyjaśnienia SIWZ trybie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych można 

kierować pisemnie bądź faksem na nr 77/46 23 175 ( potwierdzając niezwłocznie pismem). 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Dorota Klyssek, Inspektor ( pok. 103), tel. 77/ 46 23 138, 

w godz. 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego. 

 

8)  Wymagania dotyczące wadium: 

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 1.700,00 zł ( słownie: jeden tysiąc siedemset 
złotych 00/100 ) 

2.   Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniężnej - na konto Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem – Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem             

Nr 51 8909 0006 2000 0000 0299 0006 z adnotacją – Wadium przetargowe świadczenie usług 
publicznego transportu zbiorowego. 



 

  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) gwarancjach bankowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty ,o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia                    

       9 listopada  2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  z 2007r. 

       Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 

      Wadium wymienione w ppkt. b-e w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie                           

      u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 

      Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia    

      18.11.2013r. do godz. 10:00 

3.  Zwrot wadium 

       Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art.46 ustawy Prawo zamówień    

       publicznych. 

4. Oferty bez wniesionego wadium zostaną odrzucone. 

9) Termin związania ofertą: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni . 

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

10) Opis sposobu przygotowania ofert: 

a) Wykonawca przedstawia swoją ofertę zgodnie z wymogami ustawy i SIWZ. 

b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 

komputerze lub nieścieralnym atramentem bądź długopisem. 

c) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Muszą być naniesione czytelnie 

oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 

d) Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT i wyrażona 

w PLN. 

e) Wykonawca określi w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 



f) Kilku Wykonawców może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

g) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 

postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka 

korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Wypełniając formularz 

oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i 

adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie (wszystkich uczestników konsorcjum, wspólników spółki 

cywilnej, itp.), a nie pełnomocnika. 

h) Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, 

zamkniętym opakowaniu. Opakowanie zawierające ofertę powinno być opatrzone adresem 

Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz oznakowane w sposób 

następujący: 

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego 
 

Nie otwierać przed 18.11.2013r. godz.10:15 

 

11) Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert: 

 

a) Oferty w zamkniętych kopertach wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa                       

w niniejszej specyfikacji należy złożyć w pokoju 101 Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem - do 

dnia  18.11.2013r. godz.10:00. 

b) Oferty wysyłane pocztą, należy nadać z takim wyprzedzeniem, na ryzyko Wykonawcy, aby 

zostały doręczone przez pocztę najpóźniej w terminie określonym wyżej. 

c) Oferty złożone po w/w terminie - bez otwierania zostaną niezwłocznie zwrócone                              

Wykonawcy. 

d) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2013 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego                    

w pokoju 201. 

e) Przy otwarciu ofert mogą być obecni Wykonawcy i inne osoby. Na wniosek Wykonawcy 

nieobecnego przy otwarciu ofert Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których 

mowa w ppkt f i g. 

f) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 



g) Podczas otwarcia ofert zostanie podana nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, 

którego oferta jest otwierana, oferowana cena netto i brutto, termin wykonania zamówienia, 

okres gwarancji a także warunki płatności zawarte w ofercie. 

12) Opis sposobu obliczania ceny oferty: 

 

a) Wykonawca podaje w ofercie cenę  za 1 wozokilometr,  

b) Zaoferowana cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

c) Zaoferowana cena jest ceną brutto. 

d) Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy wyłącznie za faktycznie wykonane wozokilometry 

(wzkm), wykonane na Linii uruchamianej na zlecenie Zamawiającego. 

e)  Wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy w każdym miesiącu 

rozliczeniowym ustalana jest z zastosowaniem następującego algorytmu: 

K = E – B - U 

gdzie: 

K– miesięczna kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną usługę, 

E – iloczyn stawki za jeden wzkm i liczby faktycznie wykonanych wzkm na Linii  w ramach 

usług świadczonych przez Przewoźnika w miesiącu rozliczeniowym, 

B – kwota uzyskana ze sprzedaży biletów jednorazowych w ciągu miesiąca rozliczeniowego,  

U – suma kwot kar umownych naliczonych w miesiącu rozliczeniowym 

 

13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz                

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena = 100 % 

Podstawą oceny jest cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmująca wszystkie elementy 

niezbędne do realizacji zamówienia. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium będzie 

obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości oferty badanej, w skali 1-100 pkt               

z uwzględnieniem wagi za kryterium według wzoru: 

                       Cena najniższej oferty 

C = ------------------------------------------- * X * 100 

                       Cena badanej oferty 

Gdzie:  C – wartość punkowa za kryterium,  X – waga 100% 



 

Zamawiający wybierze ofertę, której cena będzie najniższa spośród ofert spełniających wymogi 

określone w SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych. 

14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

Umowa winna być podpisana w terminie, o którym mowa w art. 94 ust.1 pkt 2) nie później jednak 

niż przed upływem okresu związania z ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie wysłane 

wszystkim uczestnikom postępowania, zostanie ogłoszone niezwłocznie na tablicy ogłoszeń 

Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.zawadzkie.pl. 

15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy         

w sprawie zamówienia publicznego: 

 Istotne dla stron postanowienia, zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia: 

Zgodnie z art. 180 Prawa zamówień publicznych wobec czynności podjętych przez Zamawiającego                  

w toku postępowania, Wykonawca może złożyć odwołanie do Prezesa Izby Zamówień Publicznych. 

Pozostałe informacje odnośnie środków ochrony pracy zawarte są w Dziale VI "Środki ochrony 

prawnej" Prawa zamówień publicznych. 

 

18) Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

19) Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

20) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

http://www.bip.zawadzkie.pl/


21) Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 

Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Dorota Klyssek, Inspektor ( pok. 103), tel. 77/ 46 23 138, 

w godz. 8:00  - 14:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego. 

Zapytania o wyjaśnienia SIWZ można kierować pisemnie bądź faksem na nr 77/46 23 175              

( potwierdzając niezwłocznie pismem). 

Zamawiający nie dopuszcza porozumienia się w formie elektronicznej 

22) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą: 

 

Cena oferty winna być podana w złotych polskich, w których również nastąpi jej zapłata. 

                                                                                                                                              B U R M I S T R Z 

  Mi   

   

   

 B U R M I S T R Z 

                               Mieczysław Orgacki 

U R M I S T R Z 

                               Mieczysław Orgacki 

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza ofertowego. 

2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków zamówienia i braku podstaw do wykluczenia                            
z postępowania. 

3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług. 

4. Wykaz  osób wskazanych do realizacji zamówienia. 

5. Wykaz narzędzi. 

6. Projekt umowy. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


