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 .................................................... 
(pieczęć Zamawiającego) 

 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Swarzędz 
wraz z terenem gmin objętych porozumieniem międzygminnym z Gminą Swarzędz 
oraz połączenia Gminy Swarzędz z miastem Poznaniem z wykorzystaniem pojazdów 
należących do Zamawiającego oraz bazy transportowej Zamawiającego. 
 
I. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej 193.000 EURO 
II. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych           

(Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 i  Dz. U. Z 2008 r. Nr 171 poz. 1058 z późn. zm). 
 
III. Dane adresowe Zamawiającego: 
 Gmina Swarzędz 

ul. Rynek 1 
62-020 SWARZĘDZ 
 
tel  (0-61) 65-12-406 
fax (0-61) 65-12-211 
e-mail: zamowienia@swarzedz.pl 
internet: http://bip.swarzedz.eu 
 

IV. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 8 lipca 2010 r do godz. 10:00 Siedziba 
Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu 

  
V. Termin i miejsce otwarcie ofert: dnia 8 lipca 2010 r - godz. 10:30, Siedziba 

Zamawiającego, pok. 410 
 

VI. Zakres usług Rozdziału 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 
VII. Zamówienie należy zrealizować w terminie: 01.08.2010 r do 31.12.2011 r 
VIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
X. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty: 

Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców. 
Rozdział 2.  Opis przedmiotu zamówienia. 
Rozdział 3. Wykaz wymaganych dokumentów. 
Rozdział 4. Druk oferty. 
Rozdział 5. Projekt umowy. 

 
Zatwierdzam 

 
............…………………………… 

(podpis kierownika Zamawiającego) 

dnia 26 maja 2010 roku
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWÓW 
 
 1. Opis sposobu porozumiewania Zamawiającego z Wykonawcami oraz przygotowania i 

złożenia ofert  
 1.1. Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują sobie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz 

informacje drogą pisemną i faksem. Na żądanie drugiej str ony należy niezwłocznie 
potwierdzić fakt otrzymania  faksem wniosku, oświadczenia, zawiadomienia lub informacji. 

 1.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji: 
 a) Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze złożeniem oferty w niewłaściwej formie 

lub  terminie. 
 b) Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które będą konieczne do 

przygotowania oferty. 
 1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 1.4. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej załączone mogą być wykorzystane 

jedynie w celu sporządzenia oferty. 
 1.5. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 
 1.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 1.7. Forma oferty. 

 a) Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 b) Oferta musi być napisana czyte lnie (odręcznie, na maszynie, komputerze lub inna trwałą 

techniką) w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 
załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim sporządzonymi przez tłumaczy 
przysięgłych. 

 c) Treść oferty musi być podpisana przez osobę  upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. 

 d) Wszystkie zapisane strony oferty (w tym wszystkie zapisane strony jej załączników) muszą 
być: 
– kolejno ponumerowane (błędy w numeracji nie powodują odrzucenia oferty); 
– zaparafowane przez osobę wymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji, 

upoważnioną przez wyżej wymienioną osobę do podpisania oferty; w tym ostatnim 
przypadku do oferty należy doł ączyć upoważnienie do podpisania oferty  – 
podpisane przez osoby figurujące w rejestrze lub ewidencji; (uchybienia w parafowaniu nie 
powodują odrzucenia oferty), 

– oświadczenia wykonawcy (tj. fo rmularz ofertowy, załączone do  niego wykazy i 
oświadczenia)muszą być podpisane przez osobę wymienioną w odpis ie z właściwego 
rejestru lub ewidencji, lub upoważnioną przez wyżej wymienioną osobę do podpisania 
oferty; w tym ostatnim przypadku do oferty należy dołączyć upoważnienie do 
podpisania oferty – podpisane przez osoby figurujące w rejestrze lub ewidencj i; 
oświadczenie nie podpisane zgodnie z niniejszym wymogiem traktowane będzie jak nie 
złożone. 

– ponadto każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty 
musi być poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z 
oryginałem musi być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, pieczątką firmową lub 
imienną osoby podpisującej ofertę oraz napisem „za zgodność z oryginałem” lub musi 
zostać poświadczona notarialnie – brak poświadczenia strony kopii dokumentu będzie 
traktowany jak jej niezałączenie do oferty. 

 e) Wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i opatrzone datą 
przez osobę podpisującą ofertę. 

 
 1.8. Ofertę (wraz z załącznikami) należy umieścić w opakowaniu, które: 

 a) będzie zaadresowane na Zamawiającego, zgodnie z pkt III specyfikacji; 
 b) będzie zawierać dane adresowe Wykonawcy składającego ofertę; 

R o z d z i a ł  1 
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 c) będzie posiadać oznaczenie: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „świadczenie usług publicznego transportu 

zbiorowego na terenie Gminy Swarzędz wraz z terenem gmin objętych 
porozumieniem międzygminnym z Gminą Swarzędz oraz połączenia Gminy Swarzędz 

z miastem Poznaniem z wykorzystaniem pojazdów należących do Zamawiającego 
oraz bazy transportowej Zamawiającego” 

„Nie otwierać przed dniem 8 lipca 2010r. przed godz.10:30” 
 

 1.9. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
 

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Rynek 1 

62-020 Swarzędz 
 

w Biurze Obsługi Interesanta  - Kancelaria Urzędu, do dnia 8 lipca 2010 r., do godz. 
10:00 
 

 1.10. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania 
ofert. 

 1.11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
- o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8, 

zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie; 
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8, zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia wykonawcę o złożeniu ofert po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu 
do wniesienia odwołania. 

 1.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty. Powiadomienie musi być złożone w kopercie oznaczonej w sposób określony 
w pkt. 1.8. z dopiskiem “zmiana” lub “wycofanie”. 

 
 2. Wyjaśnienia i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 2.1. Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 a) Wykonawca może zwrócić się  pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić 
wyjaśnień (pisemnie) niezwłocznie, jednak nie później niż: 
- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych  
- na 4 dni prze upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz 
negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia; 
- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 
pod warunkiem, że wniosek o wy jaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert, 

 b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.1 a) lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 

 c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wp ływa na bieg terminu sk ładania wniosku, o 
którym mowa w pkt 2.1 a), 

 d) Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a 
jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

 e) Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W t akim przypadku 
sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści 
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specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania 
doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia. 

 2.2. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną  zmianę 
specyfikacji zamawiający przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeż eli specyfikacja jest 
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

 b) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na 
stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana 
na tej stronie.  

 
 3. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert 

 3.1. Zamawiający otworzy opakowania z ofertami w dniu 8 lipca 2010 r., o godz. 10:30   
w pokoju nr 410. 

 3.2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

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

 3.4. Podczas otwierania kopert Zamawiający poda oraz odnotuje w protokole: imię i nazwisko, 
nazwę (firmę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny 
oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności 
zawartych w ofercie. 

 3.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie  był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny 
wniosek, Zamawiający prześle mu wyżej wymienione informacje dotyczące ofert, które zostały 
otwarte. 

 3.6. Nie dopuszcza się prowadzenia negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących 
złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym 
zwłaszcza ceny. 

 3.7. Zamawiający poprawia w ofercie:  
- oczywiste omyłki pisarskie 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek 
- inne omyłki polegające na niez godności oferty ze specyfikacj ą istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 3.8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poinformuje o otrzymaniu zmian do złożonych ofert. 
Zmiany te zostaną odczytane wraz z ofertami, których dotyczą. 

 3.9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający udzieli informacji o wycofanych ofertach. Oferty te nie 
będą otwierane. 

 
 4. Wymagania stawiane Wykonawcom 

 4.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy 
spełniają następujące warunki: 
 a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

nakładają obowiązek ich posiadania: 
 Posiadają licencję, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.) udzieloną na okres obejmujący 
termin wykonania zamówienia określony w SIWZ, 

 Posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert), potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym 
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postępowaniem, 
 Posiadają aktualne zaświadczen ie właściwego naczelnika urzęd u skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca n ie zalega z opłacaniem podatkó w i opłat lub 
zaświadczenie, że 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, 

 aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

 b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia: 
W ciągu ostatnich 3 lat, tj. 2007-2009, wykonywali co najmniej 1 usługę tożsamą z 
przedmiotem zamówienia (publiczny transport zbiorowy na terenie miasta lub gminy), 
nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 1 rok o wartości brutto nie mniejszej niż 
6.000.000,00 zł średniorocznie i średniorocznej pracy przewozowej 1.800.000 km, 

 b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami z dolnymi do wykonania 
zamówienia: 

 Posiadają lub będą posiadać przed dniem rozpoczęcia realizacji zamówienia niezbędne 
wyposażenie budynku warsztatowego umożliwiające dokonywanie przeglądów i napraw 
gwarancyjnych, które zostanie zamontowane w budynku warsztatowym stanowiącym 
własność Zamawiającego, zlokalizowanym przy ul. Transportowej 1 w Garbach, gm. 
Swarzędz, 

 Posiadają lub będą posiadać przed dniem rozpoczęcia realizacji zamówienia wewnętrzną 
autoryzację na obsługę serwisową wszystkich marek autobusów stanowiących własność 
Zamawiającego, które będą wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia, 

 Dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia tj. co najmniej: 40 kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania 
autobusami, 6 pracownikami zaplecza technicznego oraz 4 dyspozytorami, 

 Dysponują lub będą dysponować minimum 3 niskopodłogowymi (min. 60% niskiej 
podłogi) autobusami komunikacji miejskiej (o dł. ok. 12m) dopuszczonymi do ruchu w 
komunikacji miejskiej, w stanie technicznym nie budzącym zas trzeżeń, w celu 
zapewnienia pojazdów zastępczych w przypadku awarii pojazdów Zamawiającego lub 
innych zdarzeń uniemożliwiających realizację rozkładów jazdy; pojazdy rezerwowe winny 
być wyposażone w kasowniki biletu papierowego, elektroniczne tablice kierunkowe i 
podesty dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz powinny być wymalowane zgodnie z 
zaleceniami Zamawiającego. 

 c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: 
spełniają następujące warunki: 

 posiadają środki finansowe lub  zdolność kredytową w wysokośc i co najmniej 
1.000.000,00 zł, 

 posiadają w pełni opłaconą pol isę ubezpieczeniową OC w zakre sie prowadzonej 
działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 

 d) Wykonawca nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust . 1 Prawa Zamówień 
Publicznych; (zgodnie ZAŁĄCZNIKIEM NR…); 

 e) Załączą do oferty dokumenty zgodnie z Rozdziałem 3. 
Zamawiający oceni spełnianie w arunków udziału w postępowaniu na podstawie 
dokumentów/oświadczeń złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia / nie spełnia (złożonych przez 
Wykonawców a wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń – zgodnie                   
z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych 
dokumentów). 
 

 5. Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają 

warunków na podstawie art. 24 ust. 1, którego treść zawarta jest w ZAŁĄCZNIKU NR 2 SIWZ, 
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oraz na podstawie art. 24 ust. 2 tj.: 
 a) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
 b) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 

prowadzonego postępowania lub posługiwa li się w celu sporządzenia ofe rty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udzia ł tych wykonawców w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, 
którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;  

 c) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na 
wynik prowadzonego postępowania; 

 d) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony 
okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą; 

 5.2. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 5.3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

 6. Odrzucenie oferty. 
 6.1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 a) jest niezgodna z ustawą; 
 b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
 c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
 d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
 e) została złożona przez wykonawcę wyk luczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
 f) zawiera błędy w obliczeniu ceny 
 g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w rozdziale 1 pkt 3.7  niniejszej SIWZ 
 h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
 7. Sposób obliczenia ceny oferty. 

 7.1. Cenę ofertową (cenę brutto) należy przedstawić w złotych z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę są stawkami i cenami stałymi w roku 2010, a po 
tym czasie podlegać będą kwartalnej waloryzacji z zachowaniem zasad określonych w umowie, 
w tym, ale nie wyłącznie, następujących:  

a. Poczynając od 1 stycznia 2011 roku, po upływie każdego kwartału kalendarzowego, stawki 
za 1 km przebiegu autobusów będą zmieniane (podwyższane lub zmniejszane) o wskaźnik 
wyliczony wg wzoru określonego w lit. c. 

b. Zmienione po raz pierwszy stawki za 1 km przebiegu obowiązywać będą od 1.01.2011 r.  
do 31.03.2011r., a zmieniane w następnych kwartałach odpowiednio od pierwszego do 
ostatniego dnia kwartału kalendarzowego 

c. Waloryzacja ceny w każdym przypadku obliczona zostanie wg wzoru:  
W = 0,3 wp + 0,7 wi 

gdzie: 
W  – wskaźnik waloryzacji ceny 
Wp  – współczynnik zmian cen oleju napędowego (loco siedziba producenta) ustalany w 

oparciu o średnią arytmetyczną cen hurtowych netto stosowanych przez kluczowych 
dostawców paliw w Polsce w miesiącu poprzedzającym moment zmiany stawki. 

Wi  – średni wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego 

d. Podstawą do wyliczenia pierwszego wskaźnika zmiany stawki są: 
 poziom cen z miesiąca ogłoszenia o przetargu na udzielenie niniejszego zamówienia – 

dla wskaźnika Wi, 
 średni poziom cen ole ju napędowego (loco siedziba p roducenta) u kluczowych 
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dostawców w Polsce z dnia ukaz ania się ogłoszenia o przetargu na udzielenie 
niniejszego zamówienia – dla wskaźnika Wp. 

 7.2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia zwraca się do Wykon awcy o udzielenie w określonym  terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

 7.3. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

 7.4. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

 
 8. Ocena ofert. 

 8.1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie 
podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych 
pomyłek w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

 8.2. W dalszej kolejności Komisja oceniać będz ie spełnienie warunków wymagan ych od 
Wykonawców zgodnie z warunkami  określonymi w specyfikacji is totnych warunków 
zamówienia. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja 
dokona oceny ich ofert zgodnie z niniejszym punktem specyfikacji. 

 8.3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Przy wyborze oferty 
Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena (Średnia cena brutto za 1 km) 100 (%) 

 Średnia cena brutto za 1 km (Cśr) wyliczona będzie wg wzoru: 
  Cśr = C1 x 48,0% + C2 x 25,6% + C3 x 26,4% 
  Gdzie: 
  C1 – cena brutto za 1 km dla autobusu 12-metrowego 
  C2 – cena brutto za 1 km dla autobusu 15-metrowego 
  C3 – cena brutto za 1 km dla autobusu 18-metrowego 

 
8.4.  Kryteria wyboru ofert będą oceniane w skali 0-100 pkt. 
 
8.5.  Sposób obliczania wartości punktowej: 
 
 
Wartość punktowa ceny (kryterium 1) jest wyliczana wg wzoru: 

 
 
Wartość punktowa kryterium = 

 
Gdzie:  

  W - waga 
  Cmin - średnia cena brutto najniższej oferty, 

  Cn - średnia cena brutto badanej oferty 
 

 9. Zasady wyboru i udzielania zamówienia: 
 9.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę 

punktów. 
 a) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

W
Cn

C


min
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określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 b) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z niższą ceną.  

 c) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert 
jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia  w terminie określonym przez Z amawiającego ofert 
dodatkowych.  

 d) Wykonawcy składając oferty dod atkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

 e)  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. 
 9.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

 a) spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 i Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 
1058 z późn zm.), 

 b) spełnia wszystkie wymagania pr zedstawione w specyfikacji ist otnych warunków 
zamówienia, 

 c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 
 9.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego  ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz  nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta.

 9.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w pkt 9.3 lit a) SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.  

 
 10. Wadium. 

 10.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: 
sto tysięcy złotych 00/100). 

 10.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
 10.3. Forma wadium. 

 a) Wadium może być wniesione w: 
– pieniądzu; 
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
– gwarancjach bankowych; 
– gwarancjach ubezpieczeniowych; 
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy              

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 
2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

 10.4. Miejsce wniesienia wadium. 
 a) Miejsce wniesienia wadium w formie pieniądza: 

BZ WBK S.A.  
Oddział Swarzędz 
konto nr 14 1090 1450 0000 0001 0442 6711 
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– wadium wnoszone w pien iądzu uznaje się za wniesione , jeśli (przed terminem 
składania ofert) kwota określona w pkt. 10.1. z najduje się na powyższym rachunku 
Zamawiającego. 

 b) Miejsce wniesienia wadium w innej dopuszczalnej formie: 
– W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o 
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn zm.), Zamawiający 
wymaga złożenia oryginału w Referacie Gospodarki Finansowej Urzędu Miasta i Gminy w 
Swarzędzu, pok. 306 i 307 (wadium w tych formach wnosi się  do terminu składania ofert). 

 
 10.5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w i nnej formie niż w pieniądzu  

dokument ten musi zawierać następujące zapisy: 
 a) dane gwaranta; 
 b) gwarancję wypłacenia całej kwoty w następujących przypadkach; 

– gdy dostawca lub wykonawca, którego oferta została wybrana: 
• odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
• gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 
• w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 

 c) gwarancję wypłacenia całej kwoty na okres związania ofertą, określony w pkt 11 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, 

 d) podpisy umożliwiające identyfikację osób podpisujących (czytelne lub potwierdzone imienną 
pieczątką). 

 
 10.6. Zwrot wadium. 

a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Ustawy Prawo 
zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył 
dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie” 

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w spraw ie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; 

c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt a), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez zamawiającego. 

e) Jeżeli wadium wniesiono w pien iądzu, zamawiający zwraca je w raz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 
 10.7. Zatrzymanie wadium. 

 a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
– odmówił podpisania umowy w spr awie zamówienia publicznego na  warunkach 

określonych w ofercie; 
– nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
– zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
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leżących po stronie wykonawcy 
– jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących 
po jego stronie.  

 
 11. Termin związania ofertą. 

 11.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upłynie 
termin składania ofert. 

 11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 11.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty wadium. 
 11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jedn oczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przed łużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
 12. Jawność postępowania. 

 12.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
 12.2. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza 

pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej "protokołem", 
zawierający co najmniej: 
 a) opis przedmiotu zamówienia; 
 b) informację o trybie udzielenia zamówienia; 
 c) informacje o Wykonawcach; 
 d) cenę i inne istotne elementy ofert; 
 e) wskazanie wybranej oferty. 

 12.3. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wszystkich wykonawców w 
celu wyjaśnienia wątpliwości d otyczących treści specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane prze z 
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią 
załączniki do protokołu. 

 12.4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że 
oferty udostępnia się  od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do 
składania ofert, a wnioski o d opuszczenie do udziału w postę powaniu od dnia 
poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w  postępowaniu. 

 12.5. Udostępnienie dokumentów nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku. Zamawiający po 
otrzymaniu wniosku niezwłocznie wyznaczy termin oraz miejsce udostępnienia wyżej 
wymienionych dokumentów i poinformuje o tym pisemnie Wykonawców. Udostępnienie 
dokumentów będzie miało miejsce w obecności przedstawiciela Zamawiającego zostanie 
potwierdzone protokołem. 

 
 13. Obowiązki Zamawiającego: 

 13.1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców bio rących udział w 
postępowaniu o zamówienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) 
albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

 13.2. Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu będą poinformowani o: 
 a) zmianach dotyczących postępowania, 
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 b) unieważnieniu przetargu, 
 13.3. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie 

zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
oferty (powyżej progów unijnych) lub w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze oferty (poniżej progów unijnych), jednak nie później niż przed upływem 
terminu związania ofertą (zawiadomienie drogą faksową). 

 13.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w pkt 13.3 niniejszej SIWZ, jeżeli: 
-  w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta; 
-  w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono 
żadnej oferty, oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie 
wykluczono żadnego wykonawcy. 

 14. Prawo do wnoszenia odwołań i skarg. 
 14.1. Środki ochrony prawnej (tj.: odwołania i skargi) uregulowane są w dziale VI ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

 15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 15.1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Zamawiający żąda / nie żąda  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 15.2. Forma zabezpieczenia. 

 a) Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach: 
– pieniądzu; 
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiąza nie kasy jest zawsze zobowiąza niem 
pieniężnym; 

– gwarancjach bankowych; 
– gwarancjach ubezpieczeniowych; 
– 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. 

 b) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez zamawiającego. 

 c) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić 
zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 15.3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający prz echowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

 15.4. Zamiana formy zabezpieczenia: 
 a) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2.a). 
 b) Zmiana formy zabezpieczenia je st dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
 15.5. Wysokość zabezpieczenia: 

 a) Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej 
podanej w ofercie albo maksyma lnej wartości nominalnej zobow iązania 
zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową 
lub ceny jednostkowe. 

 b) Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2%  maksymalnej wartości nominalnej 
zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 

 c) Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą 
zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo 
wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

 d) W przypadku, o którym mowa w pkt c), w dniu zawarcia umowy wykonawca jest 
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obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. 
 e) Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w 

którym dokonuje zapłaty faktury. 
 f) W przypadku, o którym mowa w pkt c), wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia 

nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 
 15.6. Zwrot zabezpieczenia: 

 a) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 b) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

 c) Kwota, o której mowa w pkt b), jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

 15.7. Zamawiający nie przewiduje moż liwości udzielania zaliczek na  poczet wykonania 
zamówienia 

 16. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy oraz wysokość  kar umownych z tytułu niewyko nania lub 
nienależytego wykonania umowy. 
 16.1. Informacje dotyczące istotnych postanowień, wprowadzone są d o projektu umowy 

zawartego w Rozdziale 5  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

 17. Osoby upoważnione do kontaktowania z Wykonawcami: 
– Milena Klupś           – Biuro Zamówień Publicznych i Zakupów 
– Adam Talaga           – Biuro Zamówień Publicznych i Zakupów 
– Sylwia Grąbczewska  – Biuro Zamówień Publicznych i Zakupów 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest 

 

I. Warunki świadczenia usług przewozowych 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w 
Swarzędzu obejmujące w szczególności: 

a) Obsługę 11 linii komunikacyjnych, 

b) Bieżącą konserwację i naprawy autobusów miejskich stanowiących własność Zamawiającego, 

c) Utrzymanie i eksploatację terenu Bazy, o której mowa w pkt II.1,  

d) Prowadzenie na własny rachunek dystrybucji biletów komunikacji miejskiej, z zastrzeżeniem, że 
druk biletów realizowany jest przez Zamawiającego, a Zamawiający zapewnia jedynie dwa lokale 
przeznaczone do prowadzenia dy strybucji biletów miesięcznych, tj. lokal na Dworcu 
Autobusowym Poznań Śródka ora z lokal na pętli autobusowej w  Swarzędzu na os. 
Kościuszkowców,  

e) Wyposażanie przystanków autobusowych stałych oraz tymczasowych we wszelkie informacje 
niezbędne dla pasażerów, w tym w rozkłady jazdy, 

f) Prowadzenie kontroli biletów na wszystkich liniach komunikacyjnych. 

2. Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Swarzędzu rozpocznie się  w ciągu 14 
dni od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.07.2010, a zakończy  31 grudnia 
2011 r. 

3. Zamawiający będzie dokonywał rozliczenia zamówienia na zasadach określonych w umowie, na 
podstawie miesięcznych faktur za faktycznie przejechane kilometry poszczególnymi typami 
autobusów, wystawianych po zakończeniu realizacji zadań transportowych na dany miesiąc, przy 
czym przychody Wykonawcy ze sprzedaży biletów z wyłączeniem prowizji równej 4% ich wartości 
będą pomniejszały należność Wykonawcy za faktycznie przejechane kilometry. 

4. Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo do 
dysponowania wyłącznie w celu realizacji Zamówienia, następujących autobusów: 

Łączna ilość 
autobusów 

w tym autobusy: 

12 metrowe 15 metrowe 18 metrowe 

21 10 5 6 

a) Autobusy 12 metrowe: 

1) Solaris Urbino 12 (4 szt.) 

(1) Dane pojazdu  

(a) Wymiary (mm):  

(i) Długość/szerokość/wysokość: 12000/2550/3050 

(b) liczba miejsc siedzących/stojących: 31+1/60 

(c) silnik: DAF PR 183 poj. 9,186 dm3 

(d) skrzynia biegów: ZF 6 ecolife 

R o z d z i a ł  2 
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(2) Rok produkcji: 2010 

(3) Przebieg (km): 0 (fabrycznie nowy) 

2) Solaris Urbino 12 

(1) Dane pojazdu:  

(a) Wymiary: 

(i) Długość/szerokość/wysokość: 12000/2550/2850 

(b) Liczba miejsc siedzących/stojących: 31+1/60 

(c) Silnik: DAF PR 183 poj. 9,186 dm3 

(d) Skrzynia biegów: ZF 6HP 

(2) Rok produkcji: 2008 

(3) Przebieg (km): 158 687 

3) Volvo 7000 (2 szt.) 

(1) Dane pojazdu:  

(a) Wymiary: 

(i) Długość/szerokość/wysokość: 11940/2630/2960 

(b) Liczba miejsc siedzących/stojących: 32+1/73 

(c) Silnik: VOLVO D7C 12042 poj. 7,284 dm3 

(d) Skrzynia biegów: ZF 5 HP 

(2) Rok produkcji: 2002 

(3) Przebieg (km): (1 – nr b. 12) 707 597, (2 – nr b. 11) 739 208  

4) Volvo Zafira (2 szt.) 

(1) Dane pojazdu:  

(a) Wymiary: 

(i) Długość/szerokość/wysokość: 11500/2500/2950 

(b) Liczba miejsc siedzących/stojących: 34+1/74 

(c) Silnik: Volvo Truck Corporation  DH10A-285 poj. 9,603dm3 

(d) Skrzynia biegów: ZF 5HP 590-NBS 

(2) Rok produkcji: 1999 

(3) Przebieg (km): (1-nr b. 18) 1 078 456, (2-nr b. 19) 1 007 835 

5) Volvo B10L (1 szt.) 

(1) Dane pojazdu:  

(a) Wymiary: 

(i) Długość/szerokość/wysokość: 11500/2500/3100 

(b) Liczba miejsc siedzących/stojących: 34+1/74 

(c) Silnik: Volvo Truck Corporation  DH10A-285 poj. 9,603dm3 

(d) Skrzynia biegów: ZF 5HP 590-NBS 

(2) Rok produkcji: 1998 
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(3) Przebieg (km): (nr boczny 14) 1 160 778. 

b) Autobusy 15 metrowe: 

1) Solaris Urbino 15 

(1) Dane pojazdu:  

(a) Wymiary: 

(i) Długość/szerokość/wysokość: 14590/2550/2850 

(b) Liczba miejsc siedzących/stojących: 42+1/107 

(c) Silnik: DAF PE 228C poj. 9,186 dm3 

(d) Skrzynia biegów: ZF 6 HP 592 

(2) Rok produkcji: 2006 

(3) Przebieg (km): 373 188  

2) Solaris Urbino 15 

(1) Dane pojazdu:  

(a) Wymiary: 

(i) Długość/szerokość/wysokość: 14590/2550/2850 

(b) Liczba miejsc siedzących/stojących: 41+1/114 

(c) Silnik: DAF PE 228C poj. 9,186 dm3 

(d) Skrzynia biegów: ZF 5 HP 592C 

(2) Rok produkcji: 2005 

(3) Przebieg (km): 459 818 

3) Volvo B-10 BLE (3 szt.) 

(1) Dane pojazdu:  

(a) Wymiary: 

(i) Długość/szerokość/wysokość: 14500/2500/3150 

(b) Liczba miejsc siedzących/stojących: 41+1/110 

(c) Silnik: Volvo Truck Corporation  DH10A-285 poj. 9,603dm3 

(d) Skrzynia biegów: ZF 5HP 590-NBS 

(2) Rok produkcji: 2000 

(3) Przebieg (km): (1-nr b. 26) 844 945, (2-nr b. 28) 881 782, (3-nr b. 29) 822 446 

c) Autobusy 18 metrowe: 

1) Solaris Urbino 18 

(1) Dane pojazdu:  

(a) Wymiary: 

(i) Długość/szerokość/wysokość: 18000/2550/3050 

(b) Liczba miejsc siedzących/stojących: 42+1/108 

(c) Silnik: DAF PR 228 poj. 9,186 dm3 

(d) Skrzynia biegów: ZF 6 ecolife 
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(2) Rok produkcji: 2010 

(3) Przebieg (km): 0 (fabrycznie nowy) 

2) Solaris Urbino 18 

(1) Dane pojazdu:  

(a) Wymiary: 

(i) Długość/szerokość/wysokość: 18000/2550/2850 

(b) Liczba miejsc siedzących/stojących: 43+1/124 

(c) Silnik: DAF PR 228 poj. 9,186 dm3 

(d) Skrzynia biegów: VOITH 824,3E (Diwa5) 

(2) Rok produkcji: 2007 

(3) Przebieg (km): 234 331 

3) Solaris Urbino 18 

(1) Dane pojazdu:  

(a) Wymiary: 

(i) Długość/szerokość/wysokość: 18000/2550/2850 

(b) Liczba miejsc siedzących/stojących: 43+1/132 

(c) Silnik: MAN D 2866 LOH 27 11,967 dm3 

(d) Skrzynia biegów: ZF 5 HP 592C 

(2) Rok produkcji: 2004 

(3) Przebieg (km): 432 488 

4) Solaris Urbino 18 

(1) Dane pojazdu:  

(a) Wymiary: 

(i) Długość/szerokość/wysokość: 18000/2550/2850 

(b) Liczba miejsc siedzących/stojących: 43+1/132 

(c) Silnik: MAN D 2866 LOH 27 11,967 dm3 

(d) Skrzynia biegów: ZF 5 HP 592C 

(2) Rok produkcji: 2003 

(3) Przebieg (km): 478 579 

5) Volvo 7000 (2 szt.) 

(1) Dane pojazdu:  

(a) Wymiary: 

(i) Długość/szerokość/wysokość: 18000/2630/2960 

(b) Liczba miejsc siedzących/stojących: 39+1/137 

(c) Silnik: Volvo Truck Corporation  D7C 146238 poj. 7,284dm3 

(d) Skrzynia biegów: ZF 5 HP 

(2) Rok produkcji: 2001 
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(3) Przebieg (km): (1 – nr b. 24) 626 845, (2 – nr b. 25) 628 351  

d) Podany w pkt a-c ppkt (3) przebieg autobusów odzwierciedla stan faktyczny na dzień 15.04.2010 
i do dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie. 

5. Ze szczegółowym opisem autobusów można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego. 

6. Usługi przewozowe mają być wykonywane na określonych przez Zamawiającego trasach według 
ściśle określonych czasowych r ozkładów jazdy na dni powszedn ie, soboty oraz niedziele                     
i święta, z uwzględnieniem następujących wymagań: 

a) Na linii 401 kursują wyłącznie autobusy 18m, w tym autobus fabrycznie nowy, 

b) Na liniach 405, 406 i 407 kursują wyłącznie autobusy 15m, 

c) Fabrycznie nowe autobusy 12m (rok prod. 2010) powinny obsługiwać linię 412, na innych liniach 
mogą być wykorzystywane w przypadku, gdy dla realizacji rozkładu jazdy na linii 412 wystarcza 
mniejsza ich liczba niż 4, 

d) Pozostałe linie obsługiwane są przez autobusy 12m, 

e) Od zasad określonych w lit. a-d wprowadza się w dni nauki szkolnej następujące wyjątki: 

1) Linia 412 kurs o godz. 7:10 z „Swarzędz Rynek” do „Poznań Śródka” – autobus 18m,  

2) Linia 412 kurs o godz. 13:15 z „Swarzędz Rynek” do „Poznań Śródka” – autobus 18m,  

3) Linia 401 kurs o godz. 13:18 z  „Swarzędz os. Kościuszkowców” do „Poznań Śródka” – 
autobus 12m, 

f) Dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do zasad określonych w lit. a-e w przypadkach 
zaistnienia zdarzeń nie dających się przewidzieć z zastrzeżeniem że wprowadzenie zmiany 
powinno być niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu.  

7. Planowana całkowita ilość kilometrów: 2.701.437,7 km według podziału na poszczególne lata: 

Rok Autobusy 12m Autobusy 15m Autobusy 18m Łącznie 

VIII – XII 2010 383.935,1 204.574,0 210.716,8 799.225,9 

2011 911.644,7 487.899,9 502.667,2 1.902.211,8 

RAZEM 1.295.579,8 692.473,9 713.384,0 2.701.437,7 

8. Na podaną powyżej liczbę kilometrów składają się kilometry bezpośrednio wynikające z obsługi linii 
(bez kilometrów dojazdowych, zjazdowych oraz technicznych).  

9. Koszty dojazdu do przystanku początkowego i zjazd z przystanku końcowego oraz kilometry 
techniczne Wykonawca powinien uwzględnić w cenie kilometra wykonanego na linii komunikacyjnej.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian tras linii, zmian w rozkładach jazdy i 
wynikających z tego ilości kilometrów, (+/- 10% w okresie realizacji umowy). 

11. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy rozkłady jazdy oraz sugerowany podział 
taboru autobusowego według typu pojazdu na poszczególne linie komunikacyjne. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) uzyskania przed rozpoczęciem świadczenia usług, zezwolenia na wykonywanie przewozów 
regularnych (do celów uzyskania zezwolenia Zamawiający przekazywać będzie Wykonawcy  
rozkłady  jazdy  i  inne  niezbędne  dokumenty), w tym również na liniach łączących Gminę 
Swarzędz z Poznaniem. 

b) zapewnienia dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w Swarzędzu dostarczanych przez 
Zamawiającego, w tym w szczególności: 
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1) prowadzenia we własnym zakresie sprzedaży biletów w lokalach udostępnionych przez 
Zamawiającego, w tym w dniach od 25 dnia miesiąca do 5 dnia miesiąca biletów 
miesięcznych, 

2) uzupełniania stanu papieru biletowego w automatach oraz utrzymywania w nich stanu monet 
zapewniającego możliwość wydawania reszty, 

3) zaopatrywania w bilety wszystkie podmioty zainteresowane prowadzeniem ich sprzedaży 
detalicznej, 

c) prowadzenia w autobusach sprzedaży b iletów komunikacji miejskiej p rzeznaczonych do 
sprzedaży w autobusach (bilety specjalne i nocne) wg cennika i zasad określonych w Uchwale nr 
LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2006 roku ustalenia cen urzędowych 
za usługi przewozowe środkami Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej, opłat dodatkowych, 
określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu 
zbiorowego, a także podziału linii na strefy wraz z późniejszymi zmianami, a w przypadku jej 
uchylenia w czasie realizacji zamówienia, z kolejną uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu wydaną 
w tej sprawie, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy autobusów wyposażonych w 
automaty do sprzedaży biletów jednorazowych, 

d) zapewnienia należytej dbałości o zewnętrzny i wewnętrzny wygląd autobusów oraz zapewnienia 
ich czystości, w tym również p oprzez ich mycie w myjni zloka lizowanej na terenie bazy 
transportowej, o której mowa w pkt II.1, 

e) zapewnienia pojazdu zastępczego, w przypadku okresowego wycofania z eksploatacji  autobusu 
należącego do Zamawiającego (przeglądy, remonty itp.), tj. pojazdu niskopodłogowego (min. 
60% niskiej podłogi), o długości ok. 12m, wyposażonego w kasowniki biletu papierowego, 
elektroniczne tablice kierunkowe, podesty dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dopuszczonego 
do ruchu w komunikacji miejskiej, w stanie technicznym nie budzącym zastrzeżeń, w barwach i z 
oznaczeniami zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego, 

f) udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu 
(umożliwienie z korzystania z podestu), 

g) zapewnienie jednolitego, co do charakteru, stroju kierowców obsługujących linie komunikacyjne, 

h) umieszczania w autobusach informacji o przepisach porządkowych, regulaminach oraz innych 
ulotek i materiałów informacyjnych, dostarczanych przez Zamawiającego, 

i) ogrzewania wnętrza pojazdu przy spadku temperatury zewnętrznej powietrza poniżej 0°C, 

j) klimatyzowania przestrzeni pasażerskiej, w pojazdach w nią wyposażonych przy temperaturze 
zewnętrznej przekraczającej 25°C, 

k) oświetlenia wnętrza pojazdu po zmroku i przy niedostatecznej widoczności, 

l) realizowania wprowadzonych przez Zamawiającego zmian rozkład ów jazdy, trasy linii, 
przystanków i ilości planowanych do wykonania kilometrów,  

m) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych lub przewidywanych  przeszkodach  
w  świadczeniu  usług, 

n) przestrzegania przepisów porządkowych określonych przez Radę Miejską w Swarzędzu, 

o) załatwiania we własnym zakresi e wszelkich skarg i reklamacji  pasażerów w zakresie 
świadczonych usług oraz przekazywania do Zamawiającego kopii takich skarg i reklamacji wraz z 
informacjami o sposobie ich załatwienia (kopie odpowiedzi na skargi i reklamacje), 

p) zaspokajania we własnym zakresie wszelkich roszczeń zgłaszanych przez pasażerów i inne 
osoby, które poniosły szkody w związku z wykonywaniem usług przewozowych nie objętych 
ubezpieczeniem OC, a także pok rywania szkód we własnym zakre sie nie objętych 
ubezpieczeniem AC,   
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q) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu dokumentów i informacji niezbędnych do 
likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia OC i AC, 

r) wyposażenia autobusów w stały system łączności zapewniający stały kontakt kierowców z 
dyspozytornią, przedstawicielami Zamawiającego oraz służbami ratowniczymi i policją, 

s) utrzymania w sprawności zainstalowanych w autobusach urządzeń w szczególności: kasowników, 
tablic elektronicznych, systemu monitoringu oraz urządzeń do  codziennej, automatycznej 
transmisji danych (jeżeli są w nich zainstalowane), 

t) prawidłowej obsługi urządzeń elektronicznych zainstalowanych w autobusach, 

u) uruchomienia na terenie Bazy, o której mowa w pkt II.1, przekazanego przez Zamawiającego 
stanowiska do odczytu i zapisu danych z/do autokomputerów z autobusów w nie wyposażonych, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 15, 

v) codziennego odczytu danych z autobusów wyposażonych w autokomputer, po wykonaniu zadań 
przewozowych, 

w) automatycznego przesyłania danych na serwer Zamawiającego lu b ich udostępnienia 
Zamawiającemu, 

x) wgrywanie do autokomputerów danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów 
informatycznych autobusów, otrzymanych od Zamawiającego,  

y) serwisowania automatów do sprzedaży biletów, w pojazdach w nie wyposażonych, 

13. Wykonawca będzie prowadził sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Swarzędzu wyłącznie z 
wykorzystaniem:  

a) kas rejestrujących (fiskalnych) – sprzedaż detaliczna w punktach  udostępnionych przez 
Zamawiającego oraz w autobusach, 

b) automatów biletowych – sprzedaż detaliczna w autobusach w nie wyposażonych,  

c) faktur VAT – pozostała sprzedaż. 

14. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy bilety jednorazowe oraz miesięczne jeden raz w 
miesiącu na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania i na podstawie protokołu podpisanego przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron; Protokół będzie zawiera ł nominał brutto przekazanych 
rodzajów biletów, ich numery oraz liczbę przekazanych sztuk; Ponadto Zamawiający, na podstawie 
zgłaszanego zapotrzebowania, będzie przekazywał Wykonawcy papier służący do drukowania biletów 
w automatach zainstalowanych w autobusach.  

15. Obsługa systemów elektronicznych w autobusach wyposażonych w autokomputery:  

a) Wykonawca zobowiązany jest wgrywać do autokomputerów przekazywane przez Zamawiającego 
wszystkie dane sterujące poszczególnymi urządzeniami wyposażenia autobusów. Zamawiający 
przed rozpoczęciem obowiązywania umowy, a także w trakcie jej trwania przekazywał będzie 
Wykonawcy dane zapewniające poprawną pracę poszczególnych el ementów wyposażenia 
pojazdów. Dane będą przekazane  w postaci plików w formacie a kceptowalnym przez 
autokomputery.  

b) Wykonawca zobowiązany jest zgrywać z autokomputerów dane do komputera centralnego, o 
którym mowa w lit. c).  

c) W celu usprawnienia wgrywania i zgrywania danych Zamawiający udostępni Wykonawcy w  
okresie realizacji umowy odpowiednie urządzenia (komputer centralny wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem, modem GPRS) o raz stacją bazową umożliwiając ą łączenie się z 
autokomputerami.   

d) Urządzenia, o których mowa w lit. c będą umieszczone w miejscu umożliwiającym codzienną 
automatyczną wymianę danych między autokomputerami a komputerem centralnym (jeżeli dane 
z siedziby Zamawiającego zostaną przesłane po zakończeniu wykonywania zadań przewozowych 
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muszą zostać wgrane do autokomputerów najpóźniej przed rozpoczęciem realizacji kolejnego 
zadania).  

e) Komputer centralny obsługujący  stację bazową Wykonawca umieszczony będzi e w 
zabezpieczonym pomieszczeniu w budynku dyspozytorni, do którego dostęp będą miały tylko 
upoważnione osoby (również upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego).  

f) Wykonawca podłączy przekazane urządzenie, o którym mowa w li t. c, do sieci elektrycznej 
(zasilany przez całą dobę). 

g) Wykonawca nie może ingerować w dane zgrane z autokomputerów. 

h) Część danych otrzymanych z autokomputerów (zwłaszcza dane eksploatacyjne oraz informacje o 
nieprawidłowym działaniu poszc zególnych podzespołów pojazdów) Zamawiający może 
udostępnić Wykonawcy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) uruchomienia funkcji wyświetla jącej na tablicach zewnętrznyc h informacji „PRZEJAZD 
TECHNICZNY”, w następujących przypadkach: dojazdów do przystanku początkowego, zjazdów 
bez pasażerów, przejazdów pomiędzy liniami oraz innych nie przew idzianych przypadkach 
uniemożliwiających kontynuowanie jazdy, 

b) uruchomienia funkcji wyświetlającej na tablicy wewnętrznej informację „UWAGA AWARIA, 
PROSIMY O OPUSZCZENIE POJAZDU”  oraz uruchomienia emisji komunikatu głosowego o tej 
samej treści w przypadku awarii pojazdu,  

17. Zamawiający zabrania, aby w ka binie kierowcy znajdowały się inne osoby poza kierowcą 
obsługującym autobus. 

18. Zamawiający zabrania, aby kierowca obsługujący autobus palił tytoń. 
 
II. Warunki dotyczące obsługi i ochrony autobusów 

1. Zamawiający, wyłącznie w celu realizacji zamówienia, przekaże Wykonawcy prawo dysponowania 
nieruchomością położoną w Garbach, gm. Swarzędz, przy ul. Transportowej 1, dalej zwaną Bazą, w 
skład której wchodzą: 

a) Działka o nr geodezyjnym 191/8, obręb Garby o powierzchni 1,8046 ha, 

b) Budynek warsztatowy przeznaczony do prowadzenia bieżącej obsługi oraz napraw autobusów, a 
także ich mycia, 

c) Budynek dyspozytorni, 

d) Zbiorniki stacji paliw, 

e) Budynek magazynowy. 

2. Ze szczegółowym stanem nieruchomości można zapoznać się do dnia złożenia ofert po uprzednim 
telefonicznym umówieniu terminu wizji w terenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić:  

a) podłączenie budynku warsztatu oraz dyspozytorni do energii elektrycznej oraz wody, a także 
podłączenie łączy teleinformatycznych, 

b) utrzymanie terenu Bazy, o której mowa w pkt, II.1, tak jakby był jej najemcą w rozumieniu 
przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z 
późniejszymi zmianami), 

c) niezbędne wyposażenie Bazy, o której mowa w pkt. II.1, w tym w szczególności budynku 
warsztatowego, umożliwiające dokonywanie przeglądów i napraw oraz uzyskanie autoryzacji od 
dostawcy autobusów upoważniającej do wykonywania obsług  technicznych (przeglądów 
okresowych) i napraw w okresie gwarancji, a także napraw nie objętych gwarancją zgodnie z 
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wymaganiami producentów autobusów należących do Zamawiającego, a także umożliwiające 
mycie pojazdów, 

d) wyposażenie dyspozytorni w system łączności zapewniający stały kontakt z kierowcami, z 
przedstawicielami Zamawiającego oraz służbami ratowniczymi i policją, 

e) wyposażenie autobusów przeznaczonych do realizacji zadań wynikających z Zamówienia w 
system elektronicznej lokalizacji pojazdów (GPS) zapewniający śledzenie tras autobusów oraz 
archiwizację danych przez okres przynajmniej 3 miesięcy, 

f) wyposażenie dyspozytorni w stanowisko monitorowania pojazdów oraz umożliwić dostęp do 
systemu w siedzibie Zamawiającego, 

g) całodobową ochronę i monitoring terenu Bazy, 

h) organizację Bazy w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów BHP, P. poż. i ochrony 
środowiska. 

4. Wykonawca w okresie realizacji  zamówienia posiadać będzie ru chomy serwis techniczny 
umożliwiający dokonywanie doraźnych napraw autobusów poza Bazą. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt:  

a) wykonywać przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, obsługę codzienną, okresową wymianę 
płynów eksploatacyjnych, filtrów oraz wykonywać wszelkie inne czynności przewidziane w 
warunkach gwarancji i instrukcji obsługi określonej przez dostawcę autobusów, 

b) wykonywać  badania  techniczne  autobusów, 

c) dbać o należytą eksploatację przekazanego taboru oraz wyposażenia, 

d) wykonywać  naprawy, bieżące  obsługi  techniczne- z użyciem oryginalnych, nowych części 
zamiennych i materiałów eksploatacyjnych   zalecanych przez  producenta, 

e) serwisować kasowniki, tablice elektroniczne, autokomputery, oraz ich części składowe zgodnie z 
zaleceniami producenta, 

f) serwisować automaty do sprzedaży biletów, w tym utrzymać ich  funkcjonalność poprzez 
wymianę papieru oraz utrzymywanie stanu bilonu w ilościach umożliwiających wydawanie 
reszty, 

g) co najmniej raz w roku wykonać czyszczenie układu klimatyzacji (pierwsze czyszczenie w 
autobusach fabrycznie nowych w chwili przekazania powinno odbyć się do 30.05.2011r.) 

6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w sprawności system monitoringu (obraz i dźwięk), który 
musi zapisywać dane (być włączony) przez cały czas pracy autobusu.  

7. Wykonawca nie może zamieszczać reklam wewnątrz oraz na zewnątrz autobusów. 

8. Wykonawca, nie może zamieszczać w autobusi e żadnych ulotek, naklejek, be z zgody   
Zamawiającego. 

9. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie nazwy Wykonawcy w widocznym miejscu, znajdującym 
się wewnątrz pojazdu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia upoważnionego przedstawiciela do codziennego 
kontaktu z Zamawiającym.  

11. Wykonawca zobowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego o wszystkich przypadkach 
uszkodzenia autobusu, uczestniczenia w kolizjach i wypadkach drogowych, pożarze awarii i innych 
zdarzeniach uniemożliwiających wykonywanie usług przewozowych – niezwłocznie, nie później niż 
następnego dnia roboczego po zdarzeniu. 

12. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić odrębnie dla każdego pojazdu, ewidencję wykonanych 
przeglądów napraw i obsług technicznych, zawierającą datę ich wykonania, nazwę użytego materiału 
eksploatacyjnego, jego rodzaj i typ. 
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13. Przeglądy gwarancyjne Wykonawca będzie wykonywał w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 
O terminie planowanego wy konania przeglądu, Wykonawca z obowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego minimum z tygodniowym wyprzedzeniem. 

 
III. Kontrola poziomu świadczonych usług przewozowych i ochrony 

autobusów 
 

1. Kontrolę w terenie, w zakresie  realizacji przez Wykonawcę po stanowień niniejszej umowy 
przeprowadzają upoważnieni przez Burmistrza Miasta i Gminy   pracownicy Zamawiającego. 

2. Kontrole dzielą się na: 

a) kontrole punktualności przeprowadzane na przystankach autobusowych wyznaczonych dla danej 
linii komunikacyjnej,  

b) kontrole szczegółowe przeprowadzane w pojazdach na t erenie zajezdni autobusowej oraz 
podczas ruchu autobusów, obejmują sprawdzenie:  

1) stanu technicznego autobusów oraz wyposażenia,  

2) obiektów zaplecza technicznego wykorzystywanych przez Wykonawcę,  

3) dokumentów źródłowych będących podstawą informacji przekazywanych do Zamawiającego,  

4) terminowości i jakości wykonywania obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych,  

5) stosowania zalecanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych,  

6) oznakowania autobusu,  

7) czystości autobusu,  

8) dostępności wszystkich przewidzianych do sprzedaży przez kierowców nominałów biletów 
jednorazowych. 

3. Z przeprowadzanych kontroli kontrolerzy będą sporządzać protokoły. 

4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy do 10 dnia każdego następnego miesiąca wykaz 
nieprawidłowości będących podstawą do nałożenia kar umownych za miesiąc poprzedni. 

5. Wykonawca ma prawo do wniesienia umotywowanych zastrzeżeń w ciągu 7 dni od daty otrzymania 
wykazu nieprawidłowości. 

6. Zamawiający po rozpatrzeniu ew entualnych zastrzeżeń wystawi notę obciążeniową, którą 
Wykonawca zobowiązany jest uregulować w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający w celu przeprowadzenia kontroli ma prawo pełnego wglądu do materiałów źródłowych 
będących w dyspozycji Wykonawcy, takich jak: karty drogowe autobusu, raporty i pisemne meldunki 
pracowników Wykonawcy. 

8. Zamawiający ma również prawo do uzyskania ustnych wyjaśnień pracowników Wykonawcy w 
zakresie realizacji usług przewozowych i obsługi autobusów. 
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Wykaz wymaganych dokumentów 
 
 
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez 
wykonawcę bezpiecznym podpisem  elektronicznym weryfikowanym za pomocą w ażnego 
kwalifikowanego certyfikatu.  
Każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być 
poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone 
podpisem osoby podpisującej ofertę, pieczątką firmową lub imienną osoby podpisującej ofertę oraz 
napisem „za zgodność z oryginałem” lub poświadczenie notarialne). 
 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości.  
 
Dokumenty sporządzone w języku  obcym są składane wraz z tłum aczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, 
na złożenie oferty w innym języku niż polski. 
 
I.1. Zamawiający żąda: 
 

1) Wypełnionego i podpisanego DRUKU OFERTY (zgodnie z załączonym formularzem – 
ROZDZIAŁ 4); 

2) Pełnomocnictwa  dla  jednego z wykonawców wspó lnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 
(zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 1); 

4) Upoważnienia do podpisania oferty – jeżeli nie wynika z załączonego  odpisu z właściwego 
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

 
II.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 
1) Koncesji, zezwolenia lub licencji; 

Potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii licencji, o której mowa w art. 5 ustawy z dni a 
06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.) udzielonej na 
okres obejmujący termin wykonania zamówienia określony w SIWZ (zgodnie z  ZAŁĄCZNIKIEM 
NR 8); 

2) Wykazu wykonanych,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równie ż   
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunk u wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnic h trzech lat przed upływem terminu składania ofer t albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przed miotu, dat wykonania i odbiorc ów 
(zgodnie z  ZAŁĄCZNIKIEM NR. 2), oraz załączeniem dokumentu p otwierdzającego, że te 
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

3) Wykazu wykonanych usług w komunikacji miejskiej z podaniem ich wartości, wielkości, dat 
wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie; 

4) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu   zamówienia,  w  szczególności   
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacjami   na   temat   ich   kwalifikacji   zawodowych,   doświadczenia   i wykształcenia   

R o z d z i a ł  3 
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niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z  ZAŁĄCZNIKIEM NR 3);  

5) Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 4, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie 
dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4); 

6) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nak ładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie z  
ZAŁĄCZNIKIEM NR 5); 

7) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług  lub robót budowlanych  w celu realizacji zamówienia w raz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi zasobami (zgodnie z  ZAŁĄCZNIKIEM NR 6);wraz z wykazem pojazdów 
rezerwowych. 

8) Oświadczenia Wykonawcy o dysponowaniu niezbędnym wyposażeniem wraz z potwierdzonymi za 
zgodność z oryginałem kopiami aktualnych umów z producentem lub oficjalnym przedstawicielem 
producenta w Polsce potwierdza jących możliwość dokonywania n apraw gwarancyjnych i 
pogwarancyjnych oraz przeglądów serwisowych pojazdów marek opisanych w Rozdziale 2, pkt I.4; 

9) Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania 
zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 8, wykonawca wskazał 
narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 7) 

10) informacji banku lub spółdziel czej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków  finansowych   lub   
zdolność   kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 1 000 000,00 (jeden milion złotych), 
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące  przed   upływem  t erminu  składania  wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

11) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialno ści cywilnej w zakresie prowadzonej działal ności 
związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 wraz z dowodem 
opłacenia składki. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, kwestię dokumentów składanych na potwierdzenie w/w faktów określa §2 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. Nr 87,poz. 605 z 2006r. i Dz. U. Nr 188, poz. 1155 z 2008 r.) 

 
II.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od 
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2. 
II.3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
podlega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, wymaga się przedłożenia informac ji, o której mowa w ust. 1 pkt 9, dotyczącej tych 
podmiotów. 
 
III.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach 
określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 
26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać, następujących dokumentów: 
 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wyma gają 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 miesi ęcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie lenie zamówienia 
albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy; 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  BZP.341- .../10 

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Swarzędz wraz z terenem gmin 
objętych porozumieniem międzygminnym z Gminą Swarzędz oraz połączenia Gminy Swarzędz z miastem 
Poznaniem z wykorzystaniem poj azdów należących do Zamawiając ego oraz bazy transportowej 
Zamawiającego. 

 

Strona nr 25 z 54 

3) aktualnego zaświadczenia właściwego nacze lnika urzędu skarbowego  
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia,   że   
uzyskał   przewidziane   prawe m zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w ca łości wykonania decyzji właściwego organu —wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesią ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzie lenie zamówienia albo składania ofert; 

4) aktualnego  zaświadczenia  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 wyko nania decyzji właściwego organu —wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzie lenie zamówienia albo składania ofert; 

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześn iej niż 6 miesięcy przed   upływem   terminu   
składania   wniosków o   dopuszczenie   do   udział u   w   postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 2 4 
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześn iej niż 6 miesięcy przed   upływem   terminu   
składania   wniosków o   dopuszczenie   do   udział u   w   postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

III.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sk łada w odnies ieniu do nich zaświadczenie właściwego 
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udz iału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofer t, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 
wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym o rganem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 
 
IV.1. W przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, zamawiający może żądać oświadczenia 
wykonawcy o za trudnianiu ponad 50 % osób nie pełnosprawnych w rozumieniu przepisó w o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu 
właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Eur opejskiego Obszaru 
Gospodarczego — jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach. 
 
V. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1: 

1) pkt 2—4 i pkt 6 — składa dokument lub dokumen ty wystawione w kraju, w który m ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji  ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem po datków, opłat, składek na  ubezpieczenie społeczne  i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

2) pkt 5 — składa zaświadczenie właściwego organu sądowego   lub   administracyjnego   miejsca   
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy. 

 
V.2. Dokumenty, o których mowa  w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udz iału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 
1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczen ie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
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V.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dok umentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się  je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym  organem  
sądowym, administracyjnym  alb o organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
 
V.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzie lenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 
 
VI.2. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3—5, złożyć równoważne 
zaświadczenia wystawione przez  podmioty mające sie dzibę w innym państwie członko wskim 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
VI.3. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, złożyć inne 
dokumenty 
potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych środków zapewnienia jakości 
i   stosowanie   równoważnych   środków   zarządzania środowiskiem. 
 
VII.1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez 
wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 
 
VII.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku 
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 
 
VII.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości. 
 
VII.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 
ustawy. 
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O F E R T A 
 
 

.............................................. 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

Gmina Swarzędz 
ul. Rynek 1 
62-020 SWARZĘDZ 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym: “świadczenie usług 
publicznego transportu zbiorowego na terenie Gm iny Swarzędz wraz z terenem gm in 
objętych porozumieniem międzygminnym z Gminą Swarzędz oraz połączenia Gminy Swarzędz 
z miastem Poznaniem z wykorzystaniem pojazdów należących do Zamawiającego oraz bazy 
transportowej Zamawiającego.” Z dnia 31 maja  2010 roku opublikowanego w siedzibie 
Zamawiającego oraz na stronie internetowej (http://bip.swarzedz.eu), oraz w TED pod 
pozycją nr 156691-2010 oferujemy:                                                                                                              
1. Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem za średnią cenę za 1 km  

(do celów porównawczych): 

- brutto: ………………………………zł,  w tym  VAT 7%, 

(słownie:…………………………………………………………………………………),  
 
obliczoną według wzoru: 

%4,263%6,252%0,481  CCCCsr  

Gdzie: 
Cśr – średnia cena 1km 
C1 - Cena brutto określona w ppkt a)  
C2 - Cena brutto określona w ppkt b) 
C3 - Cena brutto określona w ppkt c) 

W tym: 
a) Dla autobusów 12 metrowych stawka wynosi (łącznie z podatkiem VAT 7%): 

- brutto: ………………………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………) 

b) Dla autobusów 15 metrowych stawka wynosi (łącznie z podatkiem VAT 7%): 

- brutto: ………………………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………) 

c) Dla autobusów 18 metrowych stawka wynosi (łącznie z podatkiem VAT 7%): 

- brutto: ………………………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………) 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 1 sierpnia do dnia 31.12.2011 roku 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                    

w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia. 
5. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami. 

R o z d z i a ł  4 
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6. Oświadczamy, że następujące usługi: 
– .............................................................................................................................. 

zostaną wykonane przez następujących podwykonawców: 
– .............................................................................................................................. 

7. Oświadczamy, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk, że 
wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe. 

8. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

9. Wadium należy zwrócić konto bankowe o numerze ....................................................... 
10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

...................................................... 

...................................................... 
 

 
 
 
 
 
 

Podpisano: 
Miejsce i data: ........................................ 2010 r. 

 
....................................................... 
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)
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............................................. 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 
ust.1 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 
 

„Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Swarzędz 
wraz z terenem gmin objętych porozumieniem międzygminnym z Gminą Swarzędz 

oraz połączenia Gminy Swarzędz z miastem Poznaniem z wykorzystaniem pojazdów 
należących do Zamawiającego oraz bazy transportowej Zamawiającego.” 

 
Ja (imię i nazwisko): .............................................................................................,w imieniu 
reprezentowanej przeze mnie firmy: 

..................................................................................................................................... 
(nazwa firmy) 

oświadczam, że w stosunku do mnie nie zaistniała żadna z niżej wymienionych przesłanek 
powodująca wykluczenie mnie z postępowania: 

Z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania;  

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;  

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przes tępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zo rganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

Z a ł ą c z n i k  n r  1 
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korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonują cych pracę zarobkową, przestęp stwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;  

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przec iwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;  

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

 

Miejsce i data: ........................................ 2010 r. 
 
 
 

(podpis i pieczęć firmowa lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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.............................................. 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 
 

 

WYKAZ WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH  LAT ZAMÓWIEŃ  
 

Przedsięwzięcie, 
lokalizacja 

Zamawiający, 
nazwa, adres 

Wartość 
zamówienia 

w zł  
 

Termin realizacji 

rozpoczęcie zakończenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

Miejsce i data: ........................................ 2010 r. 
 
 
 

(podpis i pieczęć firmowa lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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.............................................. 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 

POTENCJAŁ KADROWY WYKONAWCY 
WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

L. p. Nazwisko i imię 
Zawód 

(wykształcenie) 
Staż 

pracy 

Jest w 
dyspozycji/ 

będzie w 
dyspozycji* 

Posiadane 
uprawnienia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
* przy każdej z wymienionych osób należy wybrać i wpisać jedną z opcji: dysponuje lub 
będzie dysponował. 
 

Miejsce i data: ........................................ 2010 r. 
 
 
 

(podpis i pieczęć firmowa lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Z a ł ą c z n i k  n r  3 
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.................................................... 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Firma:   .......................................................................................... 

   .......................................................................................... 

   .......................................................................................... 

   ........................................................................................... 

 

oświadcza, że zobowiązuje sie do  udostępnienia  Wykonawcy:...................................... 
..............................................................................................................................  
 
następujące  osoby zdolne do wykonania zamówienia :  
...................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

 
na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 
 
„ Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Swarzędz wraz z 
terenem gmin objętych porozumieniem międzygminnym z Gminą Swarzędz oraz połączenia 
Gminy Swarzędz z miastem Poznaniem z wykorzystaniem pojazdów należących do 
Zamawiającego oraz bazy transportowej Zamawiającego.” 
 
 

Miejsce i data: ........................................ 2010 r. 
 
 
 

.................................................... 
(podpis i pieczęć firmowa lub 

upoważnionego przedstawiciela Oświadczającego)

Z a ł ą c z n i k  n r  4 
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.............................................. 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Firma:   .......................................................................................... 

   .......................................................................................... 

   .......................................................................................... 

   .......................................................................................... 

 

oświadcza, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
 
 

Miejsce i data: ........................................ 2010 r. 
 
 
 

.................................................... 
(podpis i pieczęć firmowa lub 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 
DOSTĘPNYCH WYKONAWCY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI  
 
 

 
 
Należy podać informacje o narzędziach, urządzeniach, wyposażeniu dostępnym wykonawcy - 
na dzień składania ofert - przeznaczonym do realizacji przedmiotowego zamówienia: 
 
 

 
L.p. 

 
Opis, rodzaj, nazwa producenta Liczba 

jednostek 

Podstawa 
dysponowania 

zasobami 
(własny, leasing, 

udostępniany przez 
inny podmiot) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Oświadczam, że sprzęt wymieniony w niniejszym załączniku będzie wykorzystywany 
podczas realizacji zamówienia. 
 
 

Miejsce i data: ........................................ 2010 r. 
 
 
 

(podpis i pieczęć firmowa lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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.................................................... 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Firma:   .......................................................................................... 

   .......................................................................................... 

   .......................................................................................... 

   ........................................................................................... 

 

oświadcza, że zobowiązuje sie do  udostępnienia  Wykonawcy:...................................... 
..............................................................................................................................  
 
następujące narzędzia, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
do realizacji zamówienia:  
...................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

 
na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 
 

„Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Swarzędz 
wraz z terenem gmin objętych porozumieniem międzygminnym z Gminą Swarzędz 

oraz połączenia Gminy Swarzędz z miastem Poznaniem z wykorzystaniem pojazdów 
należących do Zamawiającego oraz bazy transportowej Zamawiającego” 

 
 

Miejsce i data: ........................................ 2010 r. 
 
 

.................................................... 
(podpis i pieczęć firmowa lub 

upoważnionego przedstawiciela Oświadczającego) 

Z a ł ą c z n i k  n r  7 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  BZP.341- .../10 

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Swarzędz wraz z terenem gmin 
objętych porozumieniem międzygminnym z Gminą Swarzędz oraz połączenia Gminy Swarzędz z miastem 
Poznaniem z wykorzystaniem poj azdów należących do Zamawiając ego oraz bazy transportowej 
Zamawiającego. 

 

Strona nr 37 z 54 

 

 

Z a ł ą c z n i k  n r  8 
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PROJEKT 
 
 

UMOWA Nr -.../2010 
 

zawarta w  u w dniu ........................................................... pomiędzy : 

 ........................................................................................   z  siedzibą w …. wpisan… do …. 
prowadzone… przez pod nr ….  

w ..........................................................  reprezentowanym przez: 

1 ......................................................................  

2 ......................................................................  

zwanym dalej Wykonawcą,  

a 

Gminą  Swarzędz, …   , reprezentowaną przez:  

… , zwaną dalej Zamawiającym,  

o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego 

przyjmuje do odpłatnego wykonania świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie 

Gminy Swarzędz wraz z terenem gmin objętych porozumieniem międzygminnym z Gminą Swarzędz 

oraz połączenia Gminy Swarzędz z miastem Poznaniem z wykorzystaniem pojazdów należących do 

Zamawiającego oraz bazy transportowej Zamawiającego, zgodnie z warunkami zawartymi w: 

a) niniejszej umowie, 

b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

c) ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca nie ma prawa przekazywać ani zlecać podmiotom trzecim prowadzenia  w całości lub 

części usług przewozowych będących przedmiotem niniejszej umowy.  

3. W celu wykonywania usług przewozowych związanych z realizacją niniejszej umowy  Zamawiający 

przekaże Wykonawcy: 

1) Autobusy komunikacji miejskiej, zgodnie z pkt I.4 Załącznika nr 1 do niniejszej Umowy, 

R o z d z i a ł  5 
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2) Prawo dysponowania nieruchomością zabudowaną stanowiącą działkę nr 191/8, obręb Garby o 

pow. 1,8046 ha, z przeznaczeniem na organizację bazy transportowej dla przekazanych 

autobusów. 

4. Na okoliczność przekazania autobusów strony sporządzą stosowne protokoły zawierające numery 

rejestracyjne pojazdów, numery silników i nadwozi, a także określające szczegółowo zakres ich 

wyposażenia.  

5. Przekazanie nieruchomości, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego określającego jej stan, części składowe oraz wyposażenie na dzień przekazania. 

6. Przekazane autobusy oraz prawo dysponowania nieruchomością Wykonawca może wykorzystywać 

wyłącznie do świadczenia usług przewozowych określonych niniejszą umową. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazane składn iki mienia Zamawiającego, 

określone w ust. 3. 

8. Integralną treścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

9. Zamawiający przekaże Wykonawcy autobusy oraz nieruchomość w terminie do dnia … 

10. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może rozpocząć wykonywanie usług przewozowych przed 

planowanymi terminami. 
§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31.12.2011 r. 
 

 
§ 3 

1. Pojazdy fabrycznie nowe przekazane Wykonawcy do użytkowania posiadają gwarancję producenta w 

następującym zakresie: 

1) Gwarancja na cały pojazd – 36 miesięcy, lub do przebiegu 300 tys. km. 

2) Gwarancja na układ napędowy – 36 miesięcy, lub do przebiegu 300 tys. km. 

3) Gwarancja na trwałość strukturalną nadwozia i podwozia - 7 lat 

4) Gwarancja na perforację nadwozia – 12 lat 

5) Okres gwarancji na powłokę lakierniczą nadwozia – 8 lat 

2. Gwarancję posiada również część z pozostałych pojazdów należących do Zamawiającego. Jej zakres 

oraz terminy zawarte zostaną w protokołach, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy. 

§ 4 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące utrzymania autobusów, 

określa załącznik nr 1 do umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie pr awo do zmniejszania lub zwięks zania wielkości zadań   

przewozowych (wyrażonej liczbą kilometrów), w zakresie od –10% do +10% w każdym roku 

kalendarzowym.  

3. Realizacja usług przewozowych następuje w oparciu o dostarczane przez Zamawiającego rozkłady 
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jazdy oraz wykaz podziału taboru. 
 

 
§ 5 

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Terminowa zapłata za świadczone usługi przewozowe według zasad określonych w umowie. 

2) Przygotowywanie zmian tras, lokalizacji przystanków autobusowych, rozkładów jazdy oraz 

informowanie o tym pasażerów i Wykonawcy, celem dokonania zmian na przystankach oraz w 

dokumentach licencyjnych.   

3) Ubezpieczenie autobusów w zakresie OC. 

2. Koszty szkód, z wyłączeniem szkód objętych ubezpieczeniem OC, Wykonawca będzie pokrywał z 

własnych środków. 

 
§ 6 

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania jakości usług przewozowych świadczonych 

przez Wykonawcę oraz właściwej eksploatacji powierzonych autobusów. 

 3. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy oraz 

w przypadku nienależytej eksploatacji powierzonych autobusów i innych urządzeń, Zamawiający 

naliczy kary umowne w przypadkach i w wysokości określonej w Załączniku nr 2  do umowy.  

 4. Naliczoną Karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy a w przypadku 

gdy wynagrodzenie nie pokryje wysokości kary z ustanowionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych  do wysokości 

poniesionej szkody. 
 

§ 7 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane usługi przewozowe, będące przedmiotem niniejszej 

umowy, miesięcznie kwotę stano wiącą iloczyn wykonanej ilości  kilometrów na liniach 

komunikacyjnych, wynikających z pomiarów tras linii oraz stawki za 1 km brutto w wysokości: 

1) dla autobusu 12m  ………… zł     (słownie: ……………………………………………………………..……..) 

2) dla autobusu 15m  ………… zł     (słownie: ……………………………………………………………..……..) 

3) dla autobusu 18m ……..…. zł     (słownie: ………………………..……………………………..…………..)  

pomniejszoną o przychody Wykonawcy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, po  odliczeniu 

prowizji od sprzedaży ustalonej w wysokości 4% jej wartości, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Maksymalna wartość środków brutto przekazana bezpośrednio przez Zamawiającego, tj. bez 

uwzględniania przychodów ze sprzedaży biletów, nie może przekroczyć: 

1) W roku 2010 – … zł, 
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2) W roku 2011 – … zł. 

3. Za wykonane kilometry uznaje się: 

1) kilometry wykonane na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy, na liniach autobusowych, 

2) dodatkowe kilometry wykonane przez Wykonawcę: 

a) w związku ze zmianą trasy wynikającą z objazdów spowodowanych w szczególności pracami 

prowadzonymi w pasie drogowym, wypadkam i drogowymi oraz imprezami 

okolicznościowymi, 

b) w związku ze zleconymi odrębni e przez Zamawiającego przewozami związanymi z 

dodatkowymi okolicznościowymi przewozami (np. Wszystkich Świętych, imprezy sportowe), 

c) w związku z dojazdami autobusów, na wniosek kontrolerów biletowych, na komisariat    

policji, 

3) 60% kilometrów zaplanowanych do wykonania, a nie wykonanych z następujących przyczyn 

obiektywnych: 

a) zaistnienie zdarzeń losowych, tj. kolizje drogowe, blokady dróg i inne, których wystąpienie 

ma bezpośredni wpływ na brak możliwości realizacji umowy w zakresie wszystkich kursów 

przewidzianych do realizacji zgodnie z rozkładem jazdy, 

b) utrudnień w ruchu pojazdów na linii komunikacyjnej objętej niniejszym zamówieniem, 

wynikających z ograniczenia przepustowości dróg i/lub obiektów inżynierskich (mosty, 

wiadukty, przejazdy kolejowe) związanej z realizacją remontów. 

4. Rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie fakturami wystawianymi za okresy miesięczne do 

końca 10 dnia miesiąca przypadające po miesiącu za który dokonywana jest płatność. 

5. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę jest płatna w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania 

przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca załączał będzie do faktury zestawienie kilometrów oraz sprzedaży biletów według wzoru 

określonego w załączniku nr 3. 

7. Poczynając od 1 stycznia 2011 roku, po upływie każdego kwartału kalendarzowego, stawki za 1 km 

przebiegu autobusów będą zmieniane (podwyższane lub zmniejszane) o wskaźnik wyliczony wg 

wzoru określonego w ust. 8., z zachowaniem zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 2. 

8. Wyliczenie wskaźnika zmiany stawki za 1 km przebiegu, która będzie obowiązywać przez cały kwartał 

kalendarzowy, nastąpi według wzoru:  

W = 0,3 wp + 0,7 wi 

gdzie: 

W  – wskaźnik waloryzacji ceny 

wp  – współczynnik zmian cen oleju napędowego (loco siedziba producenta) ustalany w oparciu o 
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średnią arytmetyczną cen hurtowych netto stosowanych przez kluczowych dostawców paliw w 

Polsce w miesiącu poprzedzającym moment zmiany stawki. 

wi  – średni wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego 

9. Podstawą do wyliczenia pierwszego wskaźnika zmiany stawki są:  

1) poziom cen z miesiąca ogłoszenia o przetargu na udzielenie niniejszego zamówienia – dla 

wskaźnika wi, 

2) średni poziom cen oleju napędowego (loco siedziba producenta) u kluczowych dostawców w 

Polsce z dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu na udzielenie niniejszego zamówienia – dla 

wskaźnika wp. 

10. Zmienione po raz pierwszy stawki za 1 km przebiegu obowiązywać będą od 1.01.2011 r.  do 

31.03.2011r., a zmieniane w następnych kwartałach odpowiednio od pierwszego do ostatniego dnia 

kwartału kalendarzowego. 

11. Wykonawca przedkładał będzie Zamawiającemu po 31 .12.2010 roku, a następnie po upływie 

każdego kwartału, wyliczenie zmienionej stawki wraz ze wskazaniem miejsca i daty publikacj i 

wskaźników cen, oraz projekt aneksu do umowy zawierający wysokość zmienionej stawki. 

12. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiając emu wyliczenia zmienionej stawki lub odmówi 

podpisania aneksu strony wiązać będzie stawka wyliczona przez Zamawiającego. 
 

§ 8 
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT – nr NIP ………………………. 

 
§ 9 

1.   W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie świadczenia usług przewozowych w termi nie 

określonym w § 1 niniejszej um owy, Zamawiający może rozwiąza ć umowę w trybie 

natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

2.   W przypadku nienależytego wykonania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania 

umowy za uprzednim 1-miesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3.   Zamawiający zastrzega sobie pr awo rozwiązania umowy ze skutk iem natychmiastowym i 

wprowadzenia na trasy komunikacyjne innego przewoźnika w przypadku nie świadczenia usług 

przewozowych przez okres 12 godzin w ciągu doby z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Koszty wprowadzenia nowego przewoźnika w całości obciążają Wykonawcę. 

4.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

5.   W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, Wykonawca  może żądać jedynie wynagrodzenia 
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należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  
 

§ 10 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie w 

wysokości  .......................................... zł, co stanowi 2% maksymalnej wartości nominalnej 

zamówienia wyliczonego jako  iloczyn planowanej do wykonania  ilości  kilometrów i wskazanych w 

ofercie stawek brutto. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione na rzecz Gminy Swarzędz w formie 

..................................................................................... . 

3. Wniesione zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu wykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w szczególności  na pokrycie nałożonych kar umownych  i odszkodowań. 

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od wygaśnięcia 

lub rozwiązania umowy i uznania jej za należycie wykonaną. 

§ 11 
1.  Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z reali zacją umowy będzie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy  w sprawach związanych z realizac ją umowy będzie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. O zmianie przedstawicieli, strony będą się wzajemnie pisemnie zawiadamiały. 

§ 12 

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmiany stawki za kilometr przebiegu wyliczonej zgodnie 

z przyjętymi w § 7 zasadami.  

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą stron, wyrażoną w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.   

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 

§ 13 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 

przewozowego, Ustawy o transporcie drogowym i Prawa Zamówień Publicznych. 

§ 14 

 2. Ewentualne spory mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 

 3. Zaistnienie sporu nie upoważnia Wykonawcy do zawieszenia świadczenia usług przewozowych, a 
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Zamawiającego do wstrzymania płatności za świadczone usługi. 
 

§ 15 
1. Po wygaśnięciu umowy wskutek u pływu terminu na jaki została zawarta, albo wskutek 

wcześniejszego jej rozwiązania przez Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu autobusy 

wraz z innymi przekazanymi urządzeniami oraz wyda przekazaną nieruchomość niezwłocznie, po 

zakończeniu realizacji ostatniego zadania objętego umową . W przypadku, gdy dany autobus 

zakończy realizację zadań wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

przedstawiciela Zamawiającego o gotowości jego przekazania.  

2. Na okoliczność zwrotu strony sporządzą stosowne protokoły, w których opisany zostanie stan 

techniczny autobusów i urządzeń, zakres wyposażenia oraz stopień zużyc ia, a także stan 

nieruchomości. 

3. W przypadku stwierdzonych braków w wyposażeniu, niesprawności, nadmiernego zużycia ponad 

zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji, a także stanu nieruchomości ponad stan wynikający 

z prawidłowej jej eksploatacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  odszkodowanie w wysokości 

wynikającej  z kosztów uzupełnienia brakującego wyposażenia, naprawy w przypadku niesprawności 

i przywrócenia do stanu wynikającego z prawidłowej eksploatacji. 

§ 16 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

2) Załącznik nr 2 - Kary umowne  

3) Załącznik nr 3 - Wzór „Zestawienia faktycznie wykonanej pracy przewozowej oraz sprzedaży 

biletów”. 
 
 

Zamawiający                                                               Wykonawca 
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Załącznik nr 1  do umowy  zawartej w dniu 

………………………pomiędzy Gminą Swarzędz, 

a………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy stanowi Rozdział nr 2 SIWZ pt. 

 

„Opis przedmiotu zamówienia” 
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Załącznik nr 2  do umowy zawartej  

w dniu ……………………… pomiędzy Gminą Swarzędz,  

a………………………………………………………….. 

KARY UMOWNE 
Ustala się następujące kary umowne: 

L.p. Rodzaj uchybienia Wysokość kary umownej w złotych 

1) niewykonanie kursu przewidzianego rozkładem 
jazdy  

500,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

2) użycie autobusu do wykonania usługi przewozowej 
nie przewidzianej niniejszą umową 

2 000,00 (za każdy stwierdzony 
przypadek)  

3) niepunktualne wykonanie kursu przed czasem 
powyżej 2 minut 

100,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

4) niepunktualne wykonanie kursu z opóźnieniem 
większym niż 4 minuty 

100,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

5) niezatrzymanie się na przystanku 100,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

6) nieuzasadniona zmiana trasy przejazdu  200,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

7) brak możliwości zakupienia u kierowcy biletów 
jednorazowych – zgodnie uchwałą Rady Miejskiej 

150,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

8) niesprawny kasownik  100,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

9) brak współpracy kierowcy z kontrolerem biletowym 
lub kontrolerem ruchu  

100,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

10) kurs wykonany autobusem o niższej pojemności 
niż wymaganym w rozkładach jazdy 

500,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

11) nieprawidłowe oznakowanie  autobusu (logo 
Zleceniobiorcy, nr inwentarzowy pojazdu) 

100,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

12) 
niewłaściwe lub niepełne wyposażenie pojazdu w  
informacje dla pasażerów (przepisy taryfowo – 
porządkowe)  

100,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

13) niewłaściwa jakość usług wynikająca                        
z udowodnionych skarg pasażerów 

100,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

14) Nie wykonanie czynności obsługowych 
przewidzianych w instrukcji eksploatacji 

1 000,00 (za każdy stwierdzony 
przypadek) 

15) 
zły stan techniczny wyposażenia (wnętrza) 
autobusu stanowiący zagrożenie dla pasażera (np. 
wystające elementy metalowe, ruchome siedzenia) 

200,00  (za każdy stwierdzony przypadek) 

16) niesprawne oświetlenie wewnętrzne                            
w autobusie lub jego niewłączenie  

50,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

17) nie ogrzewanie autobusu w okresie  
niskich temperatur tj. poniżej 0 C  

100,00  (za każdy stwierdzony przypadek) 

18) 
Nie klimatyzowanie przestrzeni pasażerskiej przy 
temperaturze powyżej 25C w autobusach 
wyposażonych w klimatyzację 

100,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

19) brudny autobus przy wyjeździe z zajezdni 200,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

20) niesprawny lub wyłączony autokomputer 150,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

21) uszkodzony lub źle funkcjonujący kasownik 100,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 
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22) nie funkcjonująca tablica informacyjna 100,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

23) niewłaściwa informacja na wyświetlaczach 100,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

24) 
nie wgranie danych, niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania systemu, przekazanych przez 
Zamawiającego 

300,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

25) założenie taśmy w kasownikach innej niż zalecane 
przez producenta kasowników 

100,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

26) zły jakościowo nadruk na biletach 100,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

27) niewłaściwy format nadruku na biletach 100,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

28) nie oczyszczenie układu klimatyzacji w 
przewidzianym terminie 

500,00 (za każdy przypadek) 

29) 

nie zgranie danych z autokomputera do komputera 
centralnego przez okres dłuższy niż 48 godzin 
(dotyczy autobusów wyposażonych w 
autokomputery) 

500,00 (za każdy dzień) 

30) ingerencja lub usunięcie zgranych danych z 
komputera centralnego 

100,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 

31) uszkodzony lub wyłączony komputer centralny 500,00 (za każdy dzień) 

32) uszkodzony system GPS 200,00 (za każdy dzień) 

33) uszkodzony system przesyłania danych GPRS 300,00 (za każdy dzień) 

34) uszkodzony lub wyłączony monitoring 200,00 (za każdy dzień) 

35) uszkodzony lub wyłączony mikrofon połączony z 
systemem monitoringu 

100,00 (za każdy dzień) 

36) uszkodzony ekran LCD (dotyczy autobusów 
wyposażonych w ekrany LCD) 

100,00 (za każdy dzień) 

37) brak zasilania automatów 300,00 (za każdy dzień) 

38) uszkodzona kamera 100,00 (za każdy dzień) 

39) brak zapisu z kamery 100,00 (za każdy dzień) 

40) brak części danych (itp. z czujników mierzących 
parametry eksploatacyjne pojazdu) 

300,00 (za każdy dzień) 

41) nie udzielenie pomocy dla osób niepełnosprawnych 
(przyklęk autobusu i rozłożenie podestu) 

300,00 (za każdy przypadek) 

42) 
niewłaściwe zachowanie kierowcy (palenie tytoniu, 
przewóz osób w kabinie kierowcy, niekulturalne 
zachowanie, itp.) 

300,00 (za każdy przypadek) 

43) 
uniemożliwienie wykonania kontroli przez 
upoważnionych pracowników Zamawiającego na 
terenie Bazy oraz w autobusach 

5000,00 (za każdy stwierdzony 
przypadek) 

44) brak odpowiedniego stroju kierowców 300,00 (za każdy stwierdzony przypadek) 
UWAGA: 
a. Za  kurs niewykonany rozumie się także kurs rozpoczęty, ale nie wykonany w całości. 

b. Kary określone w pkt 1) oraz 3)-6) nie będą naliczane w przypadku, gdy możliwość ich nałożenia 

wynika bezpośrednio z niezależnych od Wykonawcy warunków drogowych. 
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Załącznik nr 3 do umowy zawartej w dniu ………………………  
pomiędzy Gminą Swarzędz, a………………………………………………………….. 

(WZÓR) 
Zestawienie faktycznie wykonanej pracy przewozowej  

oraz sprzedaży biletów za okres od .......................... do .............................  
 

1. Rozliczenie pracy transportowej 

L.p. Rodzaj pojazdu 
Symbol 
PKWiU 

Jedn. miary 
Ilość 
usługi 

Cena jednostkowa Wartość usługi 
Podatek VAT Wartość usługi             

z podatkiem 
% 

kwota 
zł gr zł gr zł gr zł gr 

1 12-metrowy 60.21.21 km      7     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21 km      7     

400 18-metrowy 60.21.21 km      7     

2 12-metrowy 60.21.21 km      7     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21 km      7     

401 18-metrowy 60.21.21 km      7     

3 12-metrowy 60.21.21 km      7     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21 km      7     

412 18-metrowy 60.21.21 km      7     

4 12-metrowy 60.21.21 km      7     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21 km      7     

405 18-metrowy 60.21.21 km      7     

5 12-metrowy 60.21.21 km      7     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21 km      7     

406 18-metrowy 60.21.21 km      7     

6 12-metrowy 60.21.21 km      7     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21 km      7     

407 18-metrowy 60.21.21 km      7     

7 12-metrowy 60.21.21 km      7     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21 km      7     

S3 18-metrowy 60.21.21 km      7     
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L.p. Rodzaj pojazdu 
Symbol 
PKWiU Jedn. miary 

Ilość 
usługi 

Cena jednostkowa Wartość usługi 
Podatek VAT Wartość usługi             

z podatkiem 
% 

kwota 
zł gr zł gr zł gr zł gr 

8 12-metrowy 60.21.21 km      7     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21 km      7     

S4 18-metrowy 60.21.21 km      7     

9 12-metrowy 60.21.21 km      7     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21 km      7     

S6 18-metrowy 60.21.21 km      7     

10 12-metrowy 60.21.21 km      7     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21 km      7     

S8 18-metrowy 60.21.21 km      7     

11 12-metrowy 60.21.21 km      7     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21 km      7     

S9 18-metrowy 60.21.21 km      7     

12* 12-metrowy 60.21.21 km      7     

Kursy 15-metrowy 60.21.21 km      7     

dodatkowe 18-metrowy 60.21.21 km      7     

Razem 12-metrowy 60.21.21 km      7     

 15-metrowy 60.21.21 km      7     

 18-metrowy 60.21.21 km      7     

 Razem 60.21.21 km  x x   7     

* - dotyczy kursów, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 lit. a) umowy 
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2. Rozliczenie niewykonanych kilometrów, stosownie do postanowień § 7 ust. 3 pkt 3) Umowy 

L.p. Rodzaj pojazdu 
Symbol 
PKWiU 

Łączna ilość 
planowanych ilości 

usługi (km) 

Ilość usług 
zrealizowana 

Ilość usług 
niezrealizowana na 

podstawie przesłanek 
zgodnych  

z par 7 ust. 3 pkt 3* 

Pozostała 
niezrealizowana ilość 

usług 

1 12-metrowy 60.21.21     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21     

400 18-metrowy 60.21.21     

2 12-metrowy 60.21.21     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21     

401 18-metrowy 60.21.21     

3 12-metrowy 60.21.21     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21     

412 18-metrowy 60.21.21     

4 12-metrowy 60.21.21     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21     

405 18-metrowy 60.21.21     

5 12-metrowy 60.21.21     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21     

406 18-metrowy 60.21.21     

6 12-metrowy 60.21.21     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21     

407 18-metrowy 60.21.21     

7 12-metrowy 60.21.21     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21     

S3 18-metrowy 60.21.21     
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L.p. Rodzaj pojazdu Symbol 
PKWiU 

Łączna ilość 
planowanych ilości 

usługi (km) 

Ilość usług 
zrealizowana 

Ilość usług 
niezrealizowana na 

podstawie przesłanek 
zgodnych  

z par 7 ust. 3 pkt 3* 

Pozostała 
niezrealizowana ilość 

usług 

8 12-metrowy 60.21.21     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21     

S4 18-metrowy 60.21.21     

9 12-metrowy 60.21.21     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21     

S6 18-metrowy 60.21.21     

10 12-metrowy 60.21.21     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21     

S8 18-metrowy 60.21.21     

11 12-metrowy 60.21.21     

Linia nr 15-metrowy 60.21.21     

S9 18-metrowy 60.21.21     

Razem 12-metrowy 60.21.21     

 15-metrowy 60.21.21     

 18-metrowy 60.21.21     

 Razem 60.21.21     

* - do niniejszego zestawienia należy dołączyć pisemną informację nt niewykonanych kursów oraz ich przyczyn 
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3. Rozliczenie sprzedaży biletów 

Nominał 

Stan na koniec poprzedniego 

okresu rozliczeniowego 

Bilety przekazane w bieżącym 

okresie rozliczeniowym 

Bilety sprzedane w bieżącym 

okresie rozliczeniowym 

Stan na koniec bieżącego 

okresu rozliczeniowego 

Ilość Wartość brutto Ilość Wartość brutto Ilość Wartość brutto Ilość Wartość brutto 

1) Bilety jednorazowe 

4,00         

2,00         

1,00         

5,00 s         

3,00 s         

6,00 n         

3,00 n         

Razem x  x  x  x  

2) Bilety miesięczne 

80,00         

60,00         

31,00A         

31,00B         

30,00         

15,00         

Razem         

3) SUMA x  x  x  x  

4)  Wartość prowizji od sprzedaży biletów – 4% wartości sprzedaży x   
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4. Rozliczenie Umowy za m-c …………………. 201… 

I. Ilość faktycznie wykonanych kilometrów: 

a) Autobusy 12m …………………..km 

b) Autobusy 15m …………………..km 

c) Autobusy 18m …………………..km 

II. Ilość km niewykonanych na podstawie par 7 ust. 3 pkt 3 

a) Autobusy 12m …………………..km x 0,5 = ………………….km 

b) Autobusy 15m …………………..km x 0,5 = ………………….km 

c) Autobusy 18m …………………..km x 0,5 = ………………….km 

III. Wartość usług: 

a) Autobusy 12m …………………..km (Ia + IIa) x stawka brutto dla autobusów 12m ………. zł = …………………..zł 

b) Autobusy 15m …………………..km (Ib + IIb) x stawka brutto dla autobusów 15m ………. zł = …………………..zł 

c) Autobusy 18m …………………..km (Ic + IIc) x stawka brutto dla autobusów 18m ………. zł = …………………..zł 

d) Razem brutto: …………………………………… zł 

IV. Przychody ze sprzedaży biletów: 

a) brutto: …………………………. zł 

b) prowizja od sprzedaży biletów (4% x a): ………………… zł 

c) przychody do rozliczenia (a-b): ………………………………………… zł 

V. Wartość brutto FV (IIId-IVc)-  ………………………………….. zł  

 


