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Nazwa Zamawiającego: Gmina Bogatynia 
REGON:   230821517 
NIP:     615-18-10-987 
Miejscowość   59-920 Bogatynia 
Adres:    ul. Daszyńskiego 1 
Strona internetowa:  www.bogatynia.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek - 730 - 1700 

                                                                        od wtorku do czwartku – 730 - 1530 
                                              piątek - 730 - 1400 
fax. 75 77 25 379  

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni 
ul. Daszyńskiego 1 
59-920 Bogatynia 

 

znak postępowania: IR.271.12.2019.PW 

 

 

 

 

Zawartość specyfikacji: 

Część I  Instrukcja dla Wykonawców  
Część II  Formularze oferty wraz z załącznikami    
Część III  Projekty umów      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 72 ponumerowane strony 
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Część I  Instrukcja dla Wykonawców 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
Gmina Bogatynia 
adres: 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni 
ul. Daszyńskiego 1 
59-920 Bogatynia 
fax. 75 77 25 379; 
adres internetowy: www.bogatynia.pl  

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – ustawa 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), zwana dalej „Ustawą”. 
 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy tj. poniżej 221.000,00 
euro. 
 
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

− Biuletyn Zamówień Publicznych pod nr 560674-N-2019 data zamieszczenia:14.06.2019 

− Strona internetowa Zamawiającego – www.bogatynia.pl 

− Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia                          
 
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części: 
- część pierwsza - dotyczy wykonania usług przewozowych w komunikacji miejskiej na 
terenie miasta Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. 
- część druga – dotyczy organizacji regularnego transportu osób na terenie gminy 
Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. 
 
I. Przedmiot zamówienia części pierwszej 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług autobusowego przewozu pasażerów  
w ramach komunikacji miejskiej na terenie miasta Bogatynia. Łączna ilość wozokilometrów 
została wyszczególniona w załączniku nr 2 natomiast wykaz linii komunikacyjnych  
w załączniku nr 1 do umowy na część I. 
3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do umowy zmian obejmujących 
korektę miejskiej sieci komunikacyjnej tj. godzin kursów i rozkładów jazdy, uwzględniając 
stopień zapotrzebowania na usługi przewozowe. W przypadkach konieczności zmian, 
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania niezbędnych uzgodnień z Wykonawca na 14 dni 
przed terminem wprowadzenia zamierzonych zmian. Zmiany mogą nastąpić również na 
wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego. 
Ww. zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy powyżej kwoty, 
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania w budżecie Gminy 
Bogatynia. 
3.3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) uzyskania przed rozpoczęciem świadczenia usług, zaświadczenia potwierdzającego 
świadczenie usług przewozowych w charakterze operatora, w rozumieniu ustawy  
o publicznym transporcie zbiorowym, które zostanie wydane przez Zamawiającego  
na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego                  
2011r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem 
publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów,  

http://www.bogatynia.pl/
http://www.pansa.pl/


 4 

b) przestrzegania obowiązujących rozkładów jazdy na poszczególnych liniach 
komunikacyjnych oraz realizowania wprowadzonych przez Zamawiającego zmian rozkładów 
jazdy, trasy linii, przystanków i ilości planowanych do wykonania kilometrów, 
c) dopuszczania do eksploatacji tylko pojazdu sprawnego technicznie i o estetycznym     
wyglądzie wewnętrznym i zewnętrznym, 
d) wywieszanie w autobusach taryfy przewozowej i przepisów porządkowych  
w komunikacji, 
e) wyposażenia przystanków w aktualne rozkłady jazdy, koszty związane ze zmianami 
rozkładu jazdy w czasie obowiązywania umowy ponosi Wykonawca,  
f) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z ruchu pojazdów wobec 
pasażerów i osób trzecich, 
g) ubezpieczenie pasażerów, oraz przewożonego przez nich osobistego bagażu  
na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003r.o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U. z 2018 r. poz. 473 ze zm., 
h) druk biletów i zorganizowanie systemu sprzedaży biletów, 
i) posiadanie autobusu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymienione w pkt 3.6 
SIWZ oraz w razie awarii niezwłocznego podstawienia do kontynuowania kursu. 
j) prowadzenie ewidencji ilości sprzedanych biletów, przychodów uzyskanych ze sprzedaży  
i poniesionych kosztów na komunikację prowadzoną na rzecz Zamawiającego, 
k) kontrolowanie biletów. 
3.4. Wpływy ze sprzedaży biletów i wyegzekwowanych opłat dodatkowych są dochodami 
Wykonawcy.  
3.5. Zamawiający ustala cenę biletu na wszystkich liniach w wysokości 1,00zł (słownie 
złotych: jeden).  
3.5.1. Pasażerowie, którzy ukończyli 75 rok życia są uprawnieni do zniżki w wysokości 50% 
cena biletu – (50 groszy). 
3.5.2. Pasażerowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności zwolnieni są z opłat za 
przejazdy. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich ustawowych ulg za przejazdy  
w komunikacji miejskiej. 
3.6. Autobus podstawowy przeznaczony do realizacji usług przewozowych winien spełniać 
wymagania przepisów w sprawie dopuszczenia autobusów do ruchu (określone  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – (tj. Dz. U. z 2016r. 
poz. 2022 ze zm.) oraz spełniać niżej wymienione wymagania: 
a) posiadać następujące oznakowanie: 
- tablica kierunkowa czołowa z numerem linii; 
- tablica kierunkowa boczna z numerem linii; 
- herb miasta Bogatynia (na bokach autobusu duży format); 
b) w zakresie komfortu podróżowania musi posiadać: klimatyzację, miejsca dla podróżnych  
z bagażem (zakupami) oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych na wózkach; 
c) w zakresie  możliwości przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo (umożliwienie 
samodzielnego korzystania z transportu), winny być wyposażone w ruchomą pomoc do 
wsiadania (obniżona podłoga przy wsiadaniu); 
d) w zakresie gabarytów (długość od 9,00m do11,00m; masa własna do 10 ton); 
e) dopuszczalnego hałasu na poziomie nie przekraczającym 80dB; 
f) musi posiadać minimum 22 miejsca siedzące oraz minimum 33  miejsca stojące.  
3.7. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania na i w autobusach reklam z wyłączeniem 
zleconych przez Zamawiającego; 
3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli wykonywania przedmiotu 
zamówienia. 
3.9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia autobusów powstałe  
w wyniku złego stanu nawierzchni dróg. Wykonawca powinien dostosować pojazdy do 
warunków drogowych na danych trasach. 
3.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dla określonej grupy osób 
przejazdów bezpłatnych i przejazdów ulgowych miejskiej linii komunikacyjnej. 
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3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego umieszczania reklam na  
i w autobusie wykonującym przedmiot zamówienia. 
3.12. Zamawiający dopuszcza na trasach mniej obłożonych, korzystanie przez Wykonawcę 
przy realizacji przedmiotu zamówienia z autobusu o mniejszej ilości miejsc, długości oraz 
masie własnej niż określone w pkt 3.6 lit. d) i f) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Autobus z mniejszą ilość miejsc musi spełniać następujące wymagania: 
a) dotyczące dopuszczalnego hałasu na poziomie nie przekraczającym 80dB; 
b) w zakresie  możliwości przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo (umożliwienie 
samodzielnego korzystania z transportu), winny być wyposażone w ruchomą pomoc do 
wsiadania (obniżona podłoga przy wsiadaniu); 
c) w zakresie komfortu podróżowania musi posiadać: klimatyzację, miejsca dla podróżnych  
z bagażem (zakupami) oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych na wózkach; 
d) posiadać następujące oznakowania: 
- tablica kierunkowa czołowa z numerem linii; 
- tablica kierunkowa boczna z numerem linii; 
- herb miasta Bogatynia (na bokach autobusu duży format); 
e) wynikające z przepisów w sprawie dopuszczenia autobusów do ruchu (określone  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – (tj. Dz. U. z 2016r. 
poz. 2022 ze zm.) 
 
II. Przedmiot zamówienia części drugiej 
3.13. Przedmiotem zamówienia części drugiej jest świadczenie usług polegających na 
regularnym transporcie osób na terenie gminy Bogatynia z dopłatą do biletów na trasach: 
- Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia; 
- Porajów – Kopaczów – Porajów; 
- Bogatynia – Wolanów – Wyszków  – Bogatynia; 
Wykaz wyznaczonych tras i godzin przejazdu został zamieszczony w załączniku nr 1 do 
umowy na części II, natomiast łączna ilość wozokilometrów została wyszczególniona  
w załączniku nr 2 do umowy na część II. 
3.14. Zamówienie części II dotyczy dopłat do usługi. Wykonawca pobiera opłaty za bilety, 
które stanowią jego dochód, z uwzględnieniem uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych 
przejazdów z mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295) 
3.15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do umowy zmian 
obejmujących korektę godzin kursów i rozkładów jazdy, uwzględniając stopień 
zapotrzebowania na usługi przewozowe na poszczególnych trasach. W przypadkach 
konieczności zmian, Zamawiający zobowiązuje się do dokonania niezbędnych uzgodnień  
z Wykonawca na 14 dni przed terminem wprowadzenia zamierzonych zmian. Zmiany mogą 
nastąpić również na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego. Zamawiający 
przewiduje zwiększenie bądź zmniejszenie ilości wozokilometrów określonych w załączniku 
nr 2 do umowy części II lub wprowadzeniu dodatkowych tras. 
Ww. zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy powyżej kwoty, 
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania w budżecie Gminy 
Bogatynia.  
3.16. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) uzyskania przed rozpoczęciem świadczenia usług, zaświadczenia potwierdzającego 
świadczenie usług przewozowych w charakterze operatora, w rozumieniu ustawy  
o publicznym transporcie zbiorowym, które zostanie wydane przez Zamawiającego  
na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego                  
2011r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem 
publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów,  
b) przestrzegania obowiązujących rozkładów jazdy na poszczególnych trasach oraz 
realizowania wprowadzonych przez Zamawiającego zmian rozkładów jazdy, trasy, 
przystanków i ilości planowanych do wykonania kilometrów, 
c) dopuszczania do eksploatacji tylko pojazdów sprawnych technicznie i o estetycznym     
wyglądzie wewnętrznym i zewnętrznym, 
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d) wywieszanie w autobusach taryfy przewozowej i przepisów porządkowych  
w komunikacji, 
e) wyposażenia przystanków w aktualne rozkłady jazdy, koszty związane ze zmianami 
rozkładu jazdy w czasie obowiązywania umowy ponosi Wykonawca,  
f) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z ruchu pojazdów wobec 
pasażerów i osób trzecich, 
g) ubezpieczenie pasażerów, oraz przewożonego przez nich osobistego bagażu  
na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003r.o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U. z 2018 r. poz. 473 ze zm., 
h) druk biletów i zorganizowanie systemu sprzedaży biletów, 
i) posiadanie autobusu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymienione w pkt 3.17. 
SIWZ oraz w razie awarii niezwłocznego podstawienia do kontynuowania kursu. 
j) prowadzenie ewidencji ilości sprzedanych biletów, przychodów uzyskanych ze sprzedaży  
i poniesionych kosztów na komunikację prowadzoną na rzecz Zamawiającego, 
k) kontrolowanie biletów. 
3.17. Środki transportu przeznaczone do realizacji usług przewozowych winny spełniać 
wymagania wynikające z przepisów w sprawie dopuszczenia autobusów do ruchu (określone  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – (tj. Dz. U. z 2016r. 
poz. 2022 ze zm.) oraz spełniać min. niżej wymienione wymagania: 
a) posiadać następujące oznakowanie: 
- tablice kierunkowe czołowe z przystankiem docelowym, 
b) posiadać: klimatyzacje, miejsca dla podróżnych z bagażem (zakupami).  
c) dopuszczalnego hałasu na poziomie nie przekraczającym 80dB; 
d) muszą posiadać minimum 14 miejsc siedzących każdy. 
3.18. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania na i w autobusach reklam z wyłączeniem 
zleconych przez Zamawiającego; 
3.19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli wykonywania przedmiotu 
zamówienia. 
3.20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia autobusów powstałe  
w wyniku złego stanu nawierzchni dróg. Wykonawca powinien dostosować pojazdy do 
warunków drogowych na danych trasach. 
3.21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dla określonej grupy osób 
przejazdów bezpłatnych i przejazdów ulgowych. 
3.22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego umieszczania reklam na  
i w autobusie wykonującym przedmiot zamówienia. 
 

4.    Informacja dotycząca ofert częściowych i wariantowych 

4.1. Zamawiający podzielił zamówienia na dwie części: 
- część I - dotyczy wykonania usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie 
miasta Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.; 
- część II - dotyczy organizacji regularnego transportu osób na terenie gminy 
Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. 
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 

5.   Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych 
 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, 
polegających na powtórzeniu usług obejmujących przedmiot zamówienia, wprowadzeniu 
dodatkowych tras oraz zwiększeniu ilości wozokilometrów. 
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6. Informacja dotycząca: aukcji elektronicznej, umowy ramowej, ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów, zaliczki oraz wymagań o których mowa  
w art. 29 ust. 3a oraz 4 

6.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
6.2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.   
6.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
6.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia. 
6.5. Wykonawca jest obowiązany zatrudnić na umowę o pracę kierowców autobusów 
(dotyczy części I i II) realizujących kursy na trasach oraz liniach objętych przedmiotem 
zamówienia. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców. 
6.6. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 

7.  Informacja dotycząca powiązań między wykonawcami 
 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp., zgodnie ze wzorem zawartym 
w niniejszej Specyfikacji (Załącznik Nr 3). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 369) grupę kapitałową - tworzą 
wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 1 ww. ustawy Przedsiębiorcą – rozumie się przez to 
przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz. 646 ze zm.), a także: 
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o 
charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; 
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu; 
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym 
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeżeli podejmuje dalsze działania 
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13; 
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2, z wyłączeniem przepisów dotyczących 
koncentracji. 
 

8.       Termin wykonania zamówienia 
 
8.1. Wymagany termin realizacji zamówienia dla części I i II od 1 lipca 2019r. do  
31 grudnia 2019r. 
8.2. W przypadku przedłużenia się czynności związanych z wyborem oferty 
najkorzystniejszej, co może spowodować zawarcie umowy bądź umów po dniu 1 lipca 
2019r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w stosunku do projektu umowy 
bądź umów polegających na dostosowaniu wozokilometrów i ilości dni określonych  
w zestawieniach stanowiących załączniki do umów do faktycznych ilości dni  
i wozokilometrów realizacji przedmiotu umowy oraz zmiany terminu początkowego 
obowiązywania umowy bądź umów. 
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9. Warunki udziału w postępowaniu  
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: 
 
9.1. Zdolności technicznej i zawodowej. 
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że: 
9.1.1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali (a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonują) co najmniej jedną usługę (zakończoną)  
w ramach jednej umowy polegającą na regularnym przewozie osobowym w transporcie 
drogowym o pracy przewozowej nie mniejszej niż : 
- 37.000 wozokilometrów – warunek dla części I. 
- 19.000 wozokilometrów – warunek dla części II. 
W przypadku usługi realizowanej warunek zostanie uznany za spełniony przez 
Zamawiającego tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca wykaże iż w ramach 
realizowanej umowy dotyczącej regularnych przewozów osobowych w transporcie drogowym  
przejechał do upływu terminu składania ofert minimum: 
- 37.000 wozokilometrów – warunek dla części I. 
- 19.000 wozokilometrów – warunek dla części II. 
W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN 
należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na 
dzień zakończenia realizacji usługi (w przypadku usług rozliczanych wyłącznie w walutach 
innych niż PLN). 
 
9.1.2. Dysponują: 
1) co najmniej 1 autobusem o ilości miejsc siedzących minimum 22 oraz miejsc stojących 

minimum 33, długości autobusu od 9m do 11m oraz masie własnej do 10 ton 

przystosowanym do regularnej publicznej komunikacji miejskiej zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.) oraz 

spełniającym wymagania z pkt 3.6 SIWZ. Dysponują dodatkowo autobusem zastępczym  

o parametrach opisanych jak wyżej – warunek dotyczy części I.  

2) co najmniej 3 autobusami o ilości miejsc siedzących minimum 14 (każdy) 
przystosowanymi do regularnej publicznej komunikacji miejskiej zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.) oraz 
spełniającym wymagania z pkt 3.17 SIWZ. Dysponują dodatkowo autobusem zastępczym 
o parametrach opisanych jak wyżej – warunek dotyczy części II. 
 
9.1.3. Skierują do realizacji zamówienia: 
1) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania autobusem  
(kategoria D), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami 
(tj. Dz.U. z 2019r. poz. 341) – warunek dotyczy części I. 
2) co najmniej trzy osoby posiadające uprawnienia do kierowania autobusami  
(kategoria D), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami 
(tj. Dz.U. z 2019r. poz. 341) – warunek dotyczy części II. 
 
9.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej  
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają 
dokument potwierdzający (np. polisę), że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 złotych – warunek dotyczy 
części I. 
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9.3. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają 
aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o którym mowa w art. 5 ust 1, zgodnie  
z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 58 
ze zm.) udzielone na okres obejmujący termin wykonania zamówienia – warunek dotyczy 
części I i II. 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 10 SIWZ.  
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o informacje  zawarte w złożonej ofercie 
wraz z załącznikami oraz złożonych innych oświadczeniach i dokumentach, złożonych przez 
Wykonawcę trakcie postępowania, wg formuły spełnia/nie spełnia. 
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia 
w/w warunki.  
 

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy winni złożyć  
w postępowaniu. 
 
 
10.1. Wykonawcy wraz z ofertą sporządzoną zgodnie z Formularzem ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 lub nr 1a do niniejszej SIWZ (dotyczy części I i II), 
zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: 
10.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz  
o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej 
SIWZ - w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w punkcie 9 SIWZ oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1  
i art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 Ustawy – dotyczy części I i II;  
10.1.2. Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie  
(np. konsorcja i spółki cywilne) oraz przypadku opisanego w pkt 14.7. SIWZ – dotyczy 
części I i II;  
10.1.3. Pisemne zobowiązanie  - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do 
SIWZ, innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca, zgodnie z art. 22a Prawa zamówień 
publicznych, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zawierające w szczególności 
określenie: 
a) zakresu udostępnianych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia; 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 
e) informacji o tym, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą; 
f) w przypadkach, gdy wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów - oświadczenie, że podmiot trzeci, który zobowiązał się do udostępnienia 
Wykonawcy swoich zasobów w celu wykazania się przez Wykonawcę zdolnością do 
realizacji zamówienia na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie 
ponosił solidarną odpowiedzialność wraz z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia zasobów. Podmiot trzeci nie będzie ponosił solidarnej 
odpowiedzialności wówczas, gdy nieudostępnienie zasobów nie było przez niego zawinione, 
np. gdy Wykonawca realizował zamówienie przy udziale innych podmiotów udostępniających 
zasoby pomimo gotowości udostępnienia ich przez podmiot trzeci – dotyczy części I i II; 
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10.1.4. Dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej ofertę do 
reprezentowania Wykonawcy w tym zakresie – o ile Wykonawca nie widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
– dotyczy części I i II; 
10.1.5. Dowód/dokument wniesienia wadium – dotyczy części I i II; 
 
10.2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, Wykonawcy, przekazują 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie ze wzorem zawartym  
w niniejszej Specyfikacji (Załącznik Nr 3). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – dotyczy części I i II; 
 
10.3. Przed udzieleniem zamówienia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, 
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego następujących, aktualnych na dzień składania, 
oświadczeń i dokumentów. 
10.3.1. Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub 
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o którym mowa w art. 5 ust 1, 
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019r., 
poz. 58 ze zm.) udzielone na okres obejmujący termin wykonania zamówienia – dotyczy 
części I i II; 
10.3.2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty miejsca wykonania, i podmiotów, na rzecz których 
usługi te zostały wykonane sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszej 
specyfikacji - zawierający informacje wymagane w tym załączniku, z załączeniem dowodów 
określających czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy  
– dotyczy części I i II; 
10.3.3. Wykaz posiadanych środków transportu (załącznik Nr 5 lub 5a) do niniejszej 
specyfikacji), który Wykonawca zamierza wykorzystać w celu wykonania przedmiotu 
zamówienia wraz z oświadczeniem, iż ww. pojazdy spełniają wymagania określone  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016r.  
poz. 2022 ze zm.) oraz wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ – dotyczy 
części I i II; 
10.3.4. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz  
z informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach i podstawie do dysponowania tymi 
osobami (sporządzony wg załącznika nr 6 lub 6a do niniejszej Specyfikacji - zawierający 
informacje wymagane w tym załączniku) – dotyczy części I i II; 
10.3.5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu – dotyczy części I i II; 
10.3.6. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 
Nr 8 do niniejszej SIWZ – dotyczy części I i II; 
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10.3.7. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – dotyczy części I i II; 
10.3.8. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy – dotyczy części I i II; 
10.3.9. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (wg wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ) albo – w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności – dotyczy części I i II; 
10.3.10. Dokumentu potwierdzającego (np. polisy), że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 złotych – dotyczy części I. 
 
10.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b 
Ustawy Pzp określonych w pkt 9 SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10.3 
ppkt 10.3.5. – 10.3.9. SIWZ.  
UWAGA. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 

 
10.5. W stosunku do dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 10.1. – 10.4. 

Zamawiający stawia następujące wymogi formalne: 
10.5.1. Formularze stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ (formularz ofertowy, 
oświadczenia, wykazy) oraz wszelkie oświadczenia, zarówno Wykonawcy, jak i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, a także 
pełnomocnictwa, winny być złożone w formie oryginałów podpisanych przez osobę (-y) 
uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub innego podmiotu. 
10.5.2. Pozostałe dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,  
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie 
budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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10.5.3.  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 
10.5.4. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą SIWZ muszą zostać  
wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg warunków i postanowień w nich zawartych . Miejsca 
wykropkowane przeznaczone do wypełnienia muszą zostać prawidłowo wypełnione.  
W przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, 
wpisuje on w danym miejscu „nie dotyczy”. 
10.5.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu: 
1) o których mowa w ppkt 10.3.5., 10.3.7. i 10.3.8. niniejszej Specyfikacji, składa dokument 
lub dokumenty wystawione w  kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
10.5.6. Dokument, o którym mowa w ppkt. 10.5.5. -1a) powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty 
wymienione w ppkt 10.5.5. -1b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 
10.5.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 10.5.5., 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt. 10.5.6 stosuje się odpowiednio. 
10.5.8. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ). 
 
10.6. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia: 
10.6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego; 
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty 
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich 
dokumentów; 
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub Pełnomocnictwa podpisanego przez 
upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców i mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 
Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
10.6.2. Każdy z nich musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy. 
10.6.3. Podmioty występujące wspólnie w sumie spełniały wymagane warunki w zakresie  
doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz 
odpowiednim potencjałem technicznym, a także potencjału ekonomicznego. 
10.6.4. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy Pzp) przez dwóch lub więcej 
Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: 
1) następujące dokumenty i oświadczenia:  

− oferta, 
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− wykaz środków transportu,,   

− wykaz wykonanych usług, 

− wykaz osób 
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego 
konsorcjum. 
2) następujące dokumenty i oświadczenia:  

− oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podanych w art. 22 ust. 1b 
oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1  
i art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ),  

− aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej;  

− zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego; 

− zaświadczenie właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 
- oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych; 
- oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
zdrowotne lub społeczne; 
składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym  
- natomiast aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub 
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o którym mowa w art. 5 ust 1, 
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019r., 
poz. 58 ze zm.) udzielone na okres obejmujący termin wykonania zamówienia  
składa ten z uczestników, który będzie realizował zamówienie w zakresie objętym tym 
dokumentem. 
10.6.5. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
przed podpisaniem umowy będzie żądał Umowy regulującej współpracę podmiotów 
występujących wspólnie, która musi zawierać: 
1) określenie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
2) określenie celu zawarcia umowy; 
3) zobowiązanie tych podmiotów do solidarnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy o ile wymagane; 
4) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem 
realizację przedmiotu niniejszego zamówienia; 
5) określenia zakresu działania poszczególnych stron umowy; 
6) wskazanie pełnomocnika wraz z określeniem kompetencji do wykonywania określonych 
czynności (np. podpisanie umowy, podpisanie faktur VAT itp.); 
7) określenie czasu trwania umowy, który  nie może być krótszy niż okres realizacji 
zamówienia i na okres udzielonej gwarancji (o ile została udzielona); 
8) postanowienia określające, że wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody 
Zamawiającego. 
Umowa, o której mowa wyżej nie może zawierać postanowień, które są sprzeczne  
z przepisami Pzp. 

 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się stron oraz przekazywaniu 
oświadczeń i dokumentów. 
11.1. W prowadzonym postępowaniu przekazywanie przez Wykonawców i Zamawiającego 
wszelkich oświadczeń, zawiadomień oraz informacji będzie odbywało się na piśmie: pocztą 
lub faksem. W sytuacji gdy Wykonawca nie posiada numeru faksu lub faks Wykonawcy jest 
uszkodzony dopuszcza się przekazywanie przez Zamawiającego zawiadomień do tego 
Wykonawcy (skany pism) za pomocą poczty elektronicznej. 
11.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą 
faksu lub warunkowo poczty elektronicznej uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli 
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu wyznaczonego/określonego w ustawie. 
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Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu lub emaila. 
Wysłanie faksu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku przesłania dokumentów pocztą. 
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania 
otrzymały informację za pomocą faksu lub warunkowo poczty elektronicznej. 

12.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
- Piotr Wysocki – sprawy formalno – prawne   
 

13. Termin związania ofertą 

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do 
składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert. 
13.2. 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. 
13.3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  
13.4. Jeżeli przedłużenie terminu związania oferta dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 
tylko Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
13.5. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  
 

14. Opis sposobu przygotowania ofert 

14.1. Ofertę/y należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do 
pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 
14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
14.3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte  
(z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną 
część oferty). 
14.4. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 
parafowana i oznaczona kolejnymi numerami. 
14.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie  
i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 
14.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w części II SIWZ, powinny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
14.7. Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) 
upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru 
albo aktualnego zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,  lub w przypadku spółki cywilnej z umowy spółki.  
Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania 
oświadczeń woli w jego imieniu. 
W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być 
udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty  
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.  

14.8. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę  

w Formularzu oferty, musi być podana cyfrowo i słownie oraz być wyrażona w PLN. 
14.9. Zaleca się złożenie oferty opakowanej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej 
otwarcie – przy zachowaniu poniższych zasad: 
14.9.1. Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. 
koperta) zaadresowanym i opisanym wg treści: 
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Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)     CZEŚĆ ….. 

Adresat – Zamawiający: 
Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1 
59-920Bogatynia 
 

Oferta na: 

Część I – Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie miasta 
Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. 

lub  

Część II – Organizację regularnego transportu osób na terenie gminy Bogatynia  
w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT  

24.06.2019r. godz. 12:30 

UWAGA: 
W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
mogące wyniknąć z powodu ich braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie 
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  
14.10. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
14.10.1. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16  kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 419 ze zm.), muszą być oznaczone klauzulą 
NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie 
dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie) lub oprócz oryginału oferty dołączyć 
również „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i na 
pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcą do wglądu. Każda zapisana 
strona kopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą 
ofertę. 
14.10.2. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje 
ich odtajnienie. 
14.11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosków  
o wyjaśnienie SIWZ. 
14.12. Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na każdą z części. Jeżeli Wykonawca 
złoży więcej ofert na jedną część zostaną one wszystkie odrzucone. 
14.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
14.14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
14.15. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy z wypełnionymi załącznikami  
i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami. 
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Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
15.1.  Miejsce oraz termin składania ofert  
15.1.1. Ofertę/y należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Daszyńskiego 1,  
w kancelarii - pokój nr 5. Termin składania ofert upływa 24.06.2019r., o godz. 12:00. 
15.1.2. Każdy Wykonawca składający ofertę może otrzymać od Zamawiającego 
potwierdzenie z numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta. 
15.1.3. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem 
polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w pkt 
15.1.1. terminie, zostaną bezzwłocznie zwrócone Wykonawcy. Oferty przesłane faxem nie 
będą rozpatrywane. 
15.2. Zmiana i wycofanie oferty 
15.2.1. Wykonawca zgodnie z art. 84 ustawy może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę; 
15.2.2. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 
Zamawiającego, przed wyznaczonym upływem terminu składania ofert. 
Wycofanie oferty jest skuteczne do terminu wyznaczonego do składania ofert 
15.2.3. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć w miejscu wskazanym  
w pkt.15.1.1. w formie zgodnej z opisem podanym w rozdziale 14 ppkt 14.9.1. niniejszej 
SIWZ  - oznaczając  kopertę odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 
15.2.4. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 
15.3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert  
15.3.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019r., o godz. 12:30 w siedzibie 
Zamawiającego, ul. Daszyńskiego 1, pok. 8, I  piętro. 
15.3.2. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert  
i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów 
wykonania zamówienia, okresów gwarancji.  
15.3.3. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności po 
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. 
Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 
15.3.4. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną 
dołączone do oferty. 

 

16. Opis sposobu obliczenia ceny  

16.1. Wykonawca dla części pierwszej w formularzu oferty podaje cenę ofertową brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia w złotych polskich. Wykonawca, oprócz całkowitej ceny 
ofertowej brutto, podaje również cenę brutto za jeden wozokilometr w złotych polskich oraz 
wysokość podatku VAT i wartość netto. 
 
16.2. Cena ofertowa stanowi wstępną wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu zamówienia i należy ją wyliczyć jako: 
iloczyn łącznej ilości wozokilometrów wykazanej w zestawieniu ilości wozokilometrów 
na cały okres świadczenia usługi „x” cena brutto za jeden wozokilometr oferowana 
przez Wykonawcę. 
Zamawiający przewiduje zwiększenie bądź zmniejszenie ilości wozokilometrów o których 
mowa w załączniku nr 2 do projektu umowy części I lub wprowadzenie dodatkowych tras 
miejskich określonych w załączniku nr 1 do projektu umowy dla części pierwszej. 
 
16.3. Cena ofertowa oraz ryczałtowa stawka za 1 wozokilometr muszą być wyliczone  
z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 
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16.4. Cena za 1 wozokilometr określona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową, stałą, 
jednoznaczną, ostateczną i pozostaje stała przez cały okres realizacji umowy. 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art. 632  określa ten rodzaj 
wynagrodzenia następująco: 
„Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiarów lub kosztów tych prac.” 
 
16.5. Wykonawca w cenie ryczałtowej, o której mowa w pkt 16.4, zobowiązany jest 
przewidzieć wszystkie koszty wynikające z określonych w niniejszej specyfikacji 
obowiązków Wykonawcy – w tym m.in. koszty związane ze zmianami rozkładu jazdy  
w czasie obowiązywania umowy, koszty druku biletów i zorganizowania systemu sprzedaży 
biletów jednorazowych oraz inne koszty mogące powstać w okresie wykonywania 
przedmiotu zamówienia. 
 
16.6. Wykonawca dla części drugiej w formularzu oferty podaje wstępną cenę ofertową 
brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w złotych polskich. Wykonawca, oprócz 
wstępnej ceny ofertowej, podaje również miesięczne wynagrodzenia brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia (tabela w formularzu ofertowym) oraz trzy ceny ryczałtowe (ceny za 
poszczególne kursy) za wykonanie kursu na trzech różnych trasach w złotych polskich,  
w rozbiciu na cenę brutto, wysokość podatku VAT i wartość netto. 
 
16.7. Całkowita cena ofertowa, jak również miesięczne wynagrodzenia brutto stanowią 
wstępne wartości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia i należy 
je wyliczyć zgodnie z opisem w formularzu ofertowym. 
Zamawiający przewiduje zwiększenie bądź zmniejszenie ilości wozokilometrów o których 
mowa w załączniku nr 2 do projektu umowy części II oraz ilości kursów szczegółowo 
określonych w załączniku nr 1 do projektu umowy dla części II. 
 
16.8. Całkowita cena ofertowa, miesięczne wynagrodzenia brutto oraz ryczałtowe ceny za 
wykonanie jednego kursu dla części drugiej muszą być wyliczone z dokładnością do jednego 
grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 
 
16.9. Ceny za wykonanie jednego kursu określone przez Wykonawcę są cenami 
ryczałtowym, stałymi, jednoznacznymi, ostatecznymi i pozostają stałe przez okres realizacji 
umowy. 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny w art. 632 określa ten rodzaj 
wynagrodzenia następująco: 
„Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiarów lub kosztów tych prac.” 
 
16.10. Wykonawca w cenie ryczałtowej, o której mowa w pkt 16.9, zobowiązany jest 
przewidzieć wszystkie koszty wynikające z określonych w niniejszej specyfikacji 
obowiązków Wykonawcy – w tym m.in. koszty związane ze zmianami rozkładu jazdy  
w czasie obowiązywania umowy, koszty druku biletów i zorganizowania systemu sprzedaży 
biletów jednorazowych oraz inne koszty mogące powstać w okresie wykonywania 
przedmiotu zamówienia 
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16.11. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy 
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki 
podatku VAT.  
Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 
2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005 r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii 
interpretacyjnych – „Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną 
działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane 
według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, 
wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na 
podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej". 

 
16.12. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny za 1 wozokilometr oraz cen za dany kurs  
w sytuacji, gdy nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku 
zostanie ona odpowiednio zmieniona (bez zmiany wartości netto). 

 

17. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między stronami 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia 
odbywać będą się w złotych polskich.  

 

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny 
 
18.1. Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, Zamawiający  
dokona oceny ofert - wyboru najkorzystniejszej oferty  w oparciu o następujące kryteria 
wyboru:  

 
Kryteria oceny ofert dla części I i II 
1. Cena ofertowa brutto (Kc)  
- waga 60 (pkt) 
2. Aspekty środowiskowe (Kś) 
- waga 35 (pkt) 
3. Termin płatności (Kp) 
- waga 5 (pkt) 
 

Łączna suma punktów dla (Po) badanej oferty określona jest wzorem: 

 

Po= PKc + PKś + PKp  

 

W zakresie w/w kryteriów – oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  

 

 

18.2. Ocena ofert będzie się odbywała wg następujących zasad: 
18.2.1. Ocena punktowa kryterium cena ofertowa brutto (Kc) dokonana zostanie zgodnie  
z formułą: 

 
(Cn) 

PKc  =            --------------      X   60 (pkt) 
(Cb) 

gdzie: 

PKc  - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach tego kryterium 

Cn  - najniższa z oferowanych cen brutto 

Cb - cena brutto badanej oferty 
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W zakresie kryterium (cena ofertowa brutto Kc) oferta może uzyskać maksymalnie 60 
punktów.  
 
18.2.2. Ocena punktowa kryterium aspekty środowiskowe (Kś) dokonana zostanie zgodnie  
z opisanymi zasadami: 
Liczba punktów w tym kryterium przyznawana będzie dla badanej oferty na podstawie ilości 
posiadanych i wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę 
autobusów nie starszych niż dwa lata i spełniających europejskie standardy emisji spalin 
EURO 6 (europejskie normy emisji spalin silników pojazdów samochodowych).  
Liczba punktów w tym kryterium przyznana będzie dla każdej oferty według następującej 
zasady: 
Część I – Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie miasta 
Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. 
 
- brak autobusu spełniającego wymagania szczegółowo określone w ppkt 3.6 SIWZ nie 
starszego niż 2 lata i spełniającego europejskie standardy emisji spalin EURO 6 –  
Zamawiający przyzna ofercie badanej – 0 pkt; 
- za posiadanie jednego autobusu spełniającego wymagania szczegółowo określone w ppkt 
3.6 SIWZ nie starszego niż 2 lata i spełniającego europejskie standardy emisji spalin EURO 
6 – Zamawiający przyzna ofercie badanej – 35 pkt. 
 
Część II – Organizacja regularnego transportu osób na terenie gminy Bogatynia  
w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. 
 
- brak autobusu spełniającego wymagania szczegółowo określone w ppkt 3.17 SIWZ nie 
starszego niż 2 lata i spełniającego europejskie standardy emisji spalin EURO 6 –  
Zamawiający przyzna ofercie badanej – 0 pkt; 
 
- za posiadanie jednego autobusu spełniającego wymagania szczegółowo określone w ppkt 
3.17 SIWZ nie starszego niż 2 lata i spełniającego europejskie standardy emisji spalin  
EURO 6 – Zamawiający przyzna ofercie badanej – 15 pkt. 
 
- za posiadanie dwóch autobusów spełniających wymagania szczegółowo określone w ppkt 
3.17 SIWZ nie starszych niż 2 lata i spełniających europejskie standardy emisji spalin  
EURO 6 – Zamawiający przyzna ofercie badanej – 25 pkt. 
 
- za posiadanie trzech autobusów spełniających wymagania szczegółowo określone w ppkt 
3.17 SIWZ nie starszych niż 2 lata i spełniających europejskie standardy emisji spalin  
EURO 6 – Zamawiający przyzna ofercie badanej – 35 pkt. 
 
W zakresie kryterium - aspekty środowiskowe (Kś) oferta może uzyskać maksymalnie  
35 punktów.  
 
18.2.3. Ocena punktowa kryterium zaoferowany termin płatności (Kp) dokonana zostanie 
zgodnie z opisanymi zasadami: 
Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana dla badanej oferty na podstawie 
zadeklarowanej w ofercie przez Wykonawcę płatności co miesiąc, dwa lub trzy miesiące, 
oznacza to, że Wykonawca za swoje usługi będzie miał płacone co miesiąc, co dwa 
miesiące lub co trzy miesiące w zależności jaki termin zadeklaruje. 
Liczba punktów w tym kryterium przyznana będzie dla każdej oferty według następującej 
zasady: 
1. Za zaoferowanie przez Wykonawcę w formularzu oferty płatności comiesięcznej za 
wykonywane usługi Zamawiający przyzna ofercie badanej –  0 pkt; 
2. Za zaoferowanie przez Wykonawcę w formularzu oferty płatności co dwa miesiące za 
wykonywane usługi  Zamawiający przyzna ofercie badanej – 3 pkt; 
3. Za zaoferowanie przez Wykonawcę w formularzu oferty płatności co trzy miesiące za 
wykonywane usługi  Zamawiający przyzna ofercie badanej – 5 pkt; 
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Uwaga. 
Nie zaoferowanie (pozostawienie w formularzu oferty pustego miejsca) terminu 
płatności (comiesięcznej, co dwa miesiące, lub co trzy miesiące) skutkować będzie 
odrzuceniem oferty przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
W zakresie kryterium - Zaoferowany termin płatności (Kp) oferta może uzyskać 
maksymalnie 5 punktów.  
 
18.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona 
najwyżej w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą ilość punktów).  
 
18.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty 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 najniższą ceną. 
 

19. Wymagania dotyczące wadium    

19.1. Wysokość wadium 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przetargowego na każdą część osobno do dnia  
i godziny wyznaczonych w SIWZ jako termin do składania ofert w wysokości:  
- cześć I -   4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące); 
- część II – 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące). 
19.2. Forma wadium 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
19.2.1. Pieniądzu - 
Przelewem na podany niżej rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.  
Wadium wnoszone w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie 
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający informuje Wykonawców o konieczności złożenia 
dyspozycji z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddz. Bogatynia w Bogatyni, 
ul. II Armii WP nr 1 

numer konta bankowego: 21 1020 2137 0000 9902 0118 2005 
z oznaczeniem:  

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: 
 

Część I 
Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie miasta Bogatynia 

w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. 
 

Część II  
Organizacja regularnego transportu osób na terenie gminy Bogatynia  
w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. 
 
19.2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
19.2.3. Gwarancjach bankowych; 
19.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych; 
19.2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 310). 
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19.3. Oryginał poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy 
przesłać/złożyć do Zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz 
oferty z zaznaczeniem ”Oryginał wadium przetargowego” w terminie określonym na 
składanie ofert, natomiast kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność  
z oryginałem” należy dołączyć jako dokument do oferty. 
 
19.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać m.in. następujące 
elementy: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku, spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, ubezpieczyciela, podmiotu, o którym mowa w pkt 19.2.5) 
lub instytucji ubezpieczeniowej, udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

2) dokładne przytoczenie nazwy (przedmiotu) niniejszego postępowania nadanej przez 
Zamawiającego, 

3) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub 
poręczeniem, 

4) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, 

5) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia, 

6) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta 
(Zamawiającego), zawierające oświadczenie, iż: 

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 i 2, lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie, 

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (o ile wymagane), 

c) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

19.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności o których 
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 i 2, pełnomocnictw lub 
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 
19.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
19.6.1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 
19.6.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli było 
żądane; 
19.6.3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
19.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
19.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wadium zostanie 
zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli było żądane. 
19.9. Wadium niezwłocznie zostanie zwrócone na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 
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19.10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza. 
19.11. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone z odsetkami wynikającymi  
z rachunku bieżącego Zamawiającego i pomniejszone zostanie o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
19.12. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje 
odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 
 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom  

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj:  odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na 
orzeczenie KIO. 
W niniejszym postępowaniu - zgodnie z przepisem art.180 ust. 2 - odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec niżej wymienionych czynności:  
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o  udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Zasady i terminy wnoszenia i rozpatrywania odwołań oraz skarg zostały szczegółowo 
określone w dziale VI ustawy.  

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także przepisy Wykonawcze wydane na 
podstawie artykułu 198 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:  
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1092);  
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości  
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 972). 
 

22. Pozostałe informacje 

22.1. Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa: 
22.1.1. Oferty, z zastrzeżeniem pkt 22.1.2, są jawne od chwili ich otwarcia. 
22.1.2. Nie podlegają udostępnieniu informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert  zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje, o których mowa  
w art. 86 ust. 4 Pzp.  
22.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny z tym, że załączniki do protokołu udostępnia 
się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 
 
22.3. Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty: 
22.3.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa  
w art. 24 ust.1 pkt 23, istniejących między przedsiębiorcami; 
22.3.2. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących treści 
złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt 22.3.4; 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1118
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1118
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1119
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1119
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1119
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22.3.3. W przypadku, gdy zaoferowana cena oferty wydawać się będzie rażąco niska  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania zamówienia  a w szczególności będzie niższa o co najmniej 30% od 
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów lub usług, lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny; Obowiązek wykazania , że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 
spoczywa na Wykonawcy. 
22.3.4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
(art. 87 ust. 2 ustawy PZP) 
 
22.4. Uzupełnienie oferty: 
22.4.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust. 1.  
22.4.2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu 
lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 
22.4.3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
22.4.5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
22.4.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 700 ze zm.). 
 
22.5. Wybór Wykonawcy: 
22.5.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację,  
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty 
4) Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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22.5.2. W zawiadomieniu skierowanym do wybranego wykonawcy  Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Termin ten nie będzie dotrzymany  
w przypadku wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego. 

 
22.6.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
22.6.1.Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy zobowiązany będzie: 
- dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające tytuł prawny środków transportu 
wymienionych w Wykazie środków transportu. 
- dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień 
do kierowania ww. pojazdami przez osoby wymienione w Wykazie osób. 
- dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej  
z przedmiotem zamówienia oraz potwierdzające ubezpieczenie pasażerów i przewożonego 
prze nich bagażu. 
22.6.2. Jeżeli Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile 
było ono wymagane) Zamawiający potraktuje to jako uchylanie się Wykonawcy od 
podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 2) 
ustawy Pzp zatrzyma Wykonawcy wadium. Jednocześnie działając na podstawie art. 94 ust 
3 ustawy Pzp Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych 
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp. 
Jeżeli Wykonawca nie dostarczy  dokumentów wymienionych w ppkt 22.6.1., Zamawiający 
nie wyrazi zgody na podpisanie umowy w wyznaczonym terminie i wyznaczy dodatkowy 
termin na dostarczenie dokumentów i podpisanie umowy. Wykonawca obowiązany jest 
również do dostarczenia po podpisaniu umowy odpowiednich dokumentów w sytuacji 
zmiany w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dotychczasowych osób na inne. 
22.6.3. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego dostarczenia  umowy regulującej współpracę tych wykonawców  
22.6.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie stawi się na podpisanie 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu, 
Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy, chyba,  
że Wykonawca poinformuje Zamawiającego (na zasadach określonych w niniejszej SIWZ dla 
porozumiewania się stron) przed jego upływem o uzasadnionej niemożności stawienia się  
w wyznaczonym terminie i zaproponuje  wyznaczenie nowego terminu. 
22.6.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,  
lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane),  
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 
22.6.6. Umowę ze strony Wykonawcy podpisać mogą jedynie osoby do tego uprawnione: 
uprawnienie to wynikać musi bezpośrednio z dokumentów wykonawcy (np. wypis z KRS, 
umowa spółki) lub też z pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.  
W każdym przypadku osoba podpisująca umowę winna okazać Zamawiającemu, w celu 
potwierdzenia swojej tożsamości, dowód osobisty. 
22.7.  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania następującej zmiany postanowień umowy, 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:  
22.7.1. Zmiany ceny za wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia urzędowej 
zmiany stawki podatku VAT, przy zachowaniu wartości netto; 
22.7.2. Korekty do miejskiej sieci komunikacyjnej, tras i rozkładów jazdy, uwzględniając 
stopień zapotrzebowania na usługi przewozowe w poszczególnych dniach, tygodniach, 
miesiącach. W przypadkach konieczności zmian, Zamawiający zobowiązuje się do 
dokonania niezbędnych uzgodnień z Wykonawcą na 14 dni przed terminem wprowadzenia 
ww. zmian. Zmiany mogą nastąpić również na wniosek Wykonawcy za zgodą 
Zamawiającego. 



 25 

Ww. zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy powyżej kwoty, 
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania w budżecie Gminy 
Bogatynia. 
22.7.3. Zwiększenie bądź zmniejszenie ilości wozokilometrów określonych w załączniku nr 2 
do projektu umowy części I i II lub wprowadzenie dodatkowych tras miejskich. 
22.7.4. W przypadku przedłużenia się czynności związanych z wyborem oferty 
najkorzystniejszej, co może spowodować zawarcie umowy bądź umów po dniu 1 lipca 2019r. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w stosunku do projektu umowy bądź umów 
polegających na dostosowaniu wozokilometrów i ilości dni określonych w zestawieniach 
stanowiących załączniki do umów do faktycznych ilości dni i wozokilometrów realizacji 
przedmiotu umowy oraz zmiany terminu początkowego obowiązywania umowy bądź umów. 
22.7.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dla określonej grupy osób 
przejazdów bezpłatnych i przejazdów ulgowych na wszystkich liniach. 
 

23. Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom  

 
23.1. Zamawiający zastrzega, iż ze względu na specyfikę zamówienia - m.in. kwestie 
bezpieczeństwa w transporcie drogowym - Wykonawca nie może powierzyć 
podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia za wyjątkiem przypadku opisanego 
w pkt 23.2 i 23.3. 
23.2. Zastrzeżenie, o którym mowa w pkt 1, nie jest skuteczne w zakresie, w jakim 
Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a 
ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunku udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 tej ustawy. 
23.3. Zamawiający dopuszcza ponadto korzystanie z podwykonawcy jedynie w sytuacji 
nagłej, nieprzewidzianej awarii taboru własnego Wykonawcy, uniemożliwiającej mu 
realizację przedmiotu zamówienia siłami własnymi. 
23.4. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda 
wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy, jak również firm (nazw) podwykonawców oraz wartości 
części zamówienia (lub procentowego udziału w całości zamówienia) powierzonej do 
realizacji podwykonawcom. 
22.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
 

24. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, 

adres: ul. I. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, tel. 75 77 25 100, 
e-mail: umig@bogatynia.pl   

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Pan Artur 
Bohdanowicz, tel. 75 77 25 395, email: iod@bogatynia.pl; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
 

mailto:umig@bogatynia.pl
mailto:iod@bogatynia.pl
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„Świadczenie usług gminnego transportu zbiorowego podzielonych na 2 części: 
Część 1: Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie 
miasta Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. 
Część 2: Organizacja regularnego transportu osób na terenie gminy Bogatynia  
w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.” 
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., 
poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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Część I 
Załącznik nr 1                                
           

Część II  Formularz ofertowy wraz z załącznikami   
            

 
OFERTA 

 
                                                           Zamawiający 

   Gmina Bogatynia   
  ul. Daszyńskiego 1 

            59-920 Bogatynia 

 
Nazwa Wykonawcy/Lidera ....................................................................................................................... 

 
ulica ................................................................. nr domu ...................... kod .............................. 
 
miejscowość .................................................... powiat ................................................................ 
 
województwo ............................................................... 
 
tel. ............................................., fax. ................................................................... 
 
e - mail: …………………………………………………………. 
 
NIP ....................................,  REGON ..................................................., 

 
zarejestrowana(y) w / wpisany do …………………………………………………………………… 

pod nr……………………………………. 

kapitał zakładowy: …………………………zł. *   

* dotyczy spółek kapitałowych 

Pozostali uczestnicy podmiotu występującego wspólnie*: 

Nazwa Partnera......................................................................................................................... 
   
ulica ................... nr domu .....................kod ............... 
 
miejscowość ..................................... powiat .............................. 
 
województwo ........................................................ 
 
tel. ............................., fax. ........................................... 
 
NIP ....................................,  REGON .................................., 
 
zarejestrowana(y) w / wpisany do …………………………………………………………………… 

pod nr……………………………………. 

kapitał zakładowy: …………………………zł. *   

 

* dotyczy spółek kapitałowych 

* W przypadku gdy Wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne występuje jako samodzielny podmiot należy wpisać 

„nie dotyczy”   
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Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie 
Zamówień Publicznych pod nr 560674-N-2019 w dniu 14.06.2019r. oferujemy wykonanie  
zadania pn.: „Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie 
miasta Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.” 
zgodnie z zakresem określonym w SIWZ za: 
 
wstępne cena ofertowa w wysokości – ............................ zł brutto 
(słownie złotych: ............................................................................................................) 
 
wynagrodzenie ryczałtowe za jeden wozokilometr w wysokości - ……………… zł brutto 
(słownie złotych: ............................................................................................................) 
w tym: 
- wynagrodzenie ryczałtowe netto - ……………….. zł 
(słownie złotych: ............................................................................................................) 
- podatek  wg stawki … % VAT  
w wysokości  ………..............zł  
(słownie złotych: ............................................................................................................) 
 
Kryteria pozacenowe: 

 
1) Aspekty środowiskowe – KRYTERIUM OCENY OFERT: 
Oświadczamy, że posiadamy i będziemy wykorzystywać do realizacji przedmiotu 
zamówienia …….. autobus spełniający wymagania szczegółowo określone  
                  (proszę podać ilość) 
w ppkt 3.6 SIWZ nie starszy niż 2 lata i spełniając europejskie standardy emisji spalin 
EURO 6 

Uwaga. 
Nie wpisanie w formularzu oferty ilości autobusów spełniających wymogi kryterium  
o którym mowa wyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
2) Zaoferowany termin płatności – KRYTERIUM OCENY OFERT: 
Oświadczamy, że wynagrodzenie za realizację zadania pn.: „Wykonywanie usług 
przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie miasta Bogatynia w okresie od 
01.07.2019r. do 31.12.2019r.”, będzie nam płacone …………………………. (co miesiąc 
co dwa lub co trzy miesiące).                                                            (należy wpisać właściwe) 

Uwaga. 
Nie wpisanie w formularzu oferty terminu płatności skutkować będzie odrzuceniem 
oferty przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Oświadczam (my), że: 

1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie  
od dnia 01.07.2019r. do dnia 31.12.2019r. 

2. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
3. Do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
upoważnieni zostali na podstawie pełnomocnictwa (w załączeniu)1: 
1.__________________________________________________ 

                   (imię i nazwisko, stanowisko) 
 
2.__________________________________________________ 
 
1/  Należy wypełnić w przypadku, ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, tj. osoby, której 
upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z dokumentów Wykonawcy załączonych do oferty. 
 

4. Dysponujemy dodatkowym autobusem zastępczym w przypadku awarii o parametrach 
szczegółowo określonych w ppkt 3.6 SIWZ. 

http://www.uzp.gov.pl/ogloszenie_bony/#1
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5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.  

 
  6. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 

*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 
 zamówienia: 
a) wykonanie ................................................................................................................. 

    Firma (nazwa) podwykonawcy……………………………………………….................. 

    Wartość części zamówienia powierzonej podwykonawcy (w PLN lub %)…………… 

b) wykonanie ................................................................................................................. 

    Firma (nazwa) podwykonawcy……………………………………………….................. 

    Wartość części zamówienia powierzonej podwykonawcy (w PLN lub %)…………… 

 

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia. 

* Niepotrzebne skreślić 

(Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia za wyjątkiem 
zakresów, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach 
określonych w art. 22a ust 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków, o których 
mowa w art. art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 ustawy prawo zamówień publicznych). 

7. * Podajemy nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na  
zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1b  tej ustawy. 

a) nazwa (firma) podmiotu: .............................................................................................. 

*  nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

* Niepotrzebne skreślić 

 
8.  Wadium w kwocie .................... zł zostało wniesione w dniu ..................... w formie 
............................................................ 
8.1. Informujemy, że zwrot wadium wniesionego w pieniądzu powinien nastąpić przelewem 
na konto bankowe  nr:   
 
................................................................................................................................................... 
(w przypadku braku informacji o numerze rachunku bankowego, na który zamawiający zwraca 
wadium wniesione w pieniądzu, wadium zostanie zwrócone na ten rachunek bankowy, z którego 
zostało wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego) 

9. Złożona oferta  

 
nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  
z przepisami o podatku od towarów i usług; 

 
prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 
   

   
 

10. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp: 
 

żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania: 

 

Lp. Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji 

Numery stron w ofercie 

od do   

    

    

 
Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………. 
 
11. Oświadczam, że przed podpisaniem umowy, dostarczę Zamawiającemu dokumenty 
określone w pkt. 22.6.1. SIWZ. 
 
12. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło 
do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium przepada (o ile było wymagane). 
 
13. Oświadczam, iż zatrudniam (zatrudnię) na umowę o pracę kierowców, którzy będą 
realizowali kursy komunikacji miejskiej, zgodnie z wymogiem zawartym w pkt. 6.5. SIWZ.  
Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów: 
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14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

15. Jesteśmy ………………………. Przedsiębiorstwem. 
                                  (małym lub średnim) 

 
Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów: 
(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę) : 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 
4. .......................................... 
5. .......................................... 
6. .......................................... 
7. .......................................... 
8. .......................................... 
9. .......................................... 
10. .......................................... 

Oferta składa się z .......... ponumerowanych stron. 
 

                                                                   Podpisano ................................................................. 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
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Część II 
Załącznik nr 1a                               
           

Część II  Formularz ofertowy wraz z załącznikami   
            

 
OFERTA 

 
                                                           Zamawiający 

   Gmina Bogatynia   
  ul. Daszyńskiego 1 

            59-920 Bogatynia 

 
Nazwa Wykonawcy/Lidera ....................................................................................................................... 

 
ulica ................................................................. nr domu ...................... kod .............................. 
 
miejscowość .................................................... powiat ................................................................ 
 
województwo ............................................................... 
 
tel. ............................................., fax. ................................................................... 
 
e - mail: …………………………………………………………. 
 
NIP ....................................,  REGON ..................................................., 

 
zarejestrowana(y) w / wpisany do …………………………………………………………………… 

pod nr……………………………………. 

kapitał zakładowy: …………………………zł. *   

* dotyczy spółek kapitałowych 

Pozostali uczestnicy podmiotu występującego wspólnie*: 

Nazwa Partnera......................................................................................................................... 
   
ulica ................... nr domu .....................kod ............... 
 
miejscowość ..................................... powiat .............................. 
 
województwo ........................................................ 
 
tel. ............................., fax. ........................................... 
 
NIP ....................................,  REGON .................................., 
 
zarejestrowana(y) w / wpisany do …………………………………………………………………… 

pod nr……………………………………. 

kapitał zakładowy: …………………………zł. *   

 

* dotyczy spółek kapitałowych 

* W przypadku gdy Wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne występuje jako samodzielny podmiot należy wpisać 

„nie dotyczy”   
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Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie 
Zamówień Publicznych pod nr 560674-N-2019 w dniu 14.06.2019r. oferujemy wykonanie  
zadania pn.: „Organizacja regularnego transportu osób na terenie gminy Bogatynia  
w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.” 
zgodnie z zakresem określonym w SIWZ za: 
 
wstępne cena ofertowa w wysokości – ............................ zł brutto 
(słownie złotych: ............................................................................................................) 
 
Wstępne cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Organizacja regularnego 
transportu osób na terenie gminy Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.” 
wynika z sumowania 6 miesięcznych wynagrodzeń dla każdej z tras wyszczególnionych  
w tabeli poniżej. 
 

Trasa Miesięczne 
wynagrodzenia 

VII 2019 

Miesięczne 
wynagrodzenia 

VIII 2019 

Miesięczne 
wynagrodzenia 

IX 2019 

Miesięczne 
wynagrodzenia 

X 2019 

Miesięczne 
wynagrodzenia 

XI 2019 

Miesięczne 
wynagrodzenia 

XII 2019 

Bogatynia – 

Jasna Góra 

- Bogatynia 

 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 

Porajów – 

Kopaczów - 

Porajów 

 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 

Bogatynia – 

Wolanów – 

Wyszków - 

Bogatynia 

 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 

Suma miesięcznych wynagrodzeń 

Brutto …. zł 

Miesięczne wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikają  
z przemnożenia ilości kursów przez ilość dni wypadających w danym miesiącu dla danej 
trasy (z uwzględnieniem zapisów SIWZ) przez odpowiedni kurs a, b lub c. 
 
 
a. Wynagrodzenie ryczałtowe za 1 kurs na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia 
wynosi brutto - ………………….. zł.  
w tym:  
- wartość netto - …………………… zł. 
- należny podatek VAT w wysokości - ………………. zł ( wg stawki … %). 
Cena biletu  

Przystanek Przystanek Wartość brutto biletu w złotych 

Bogatynia Jasna Góra  

Jasna Góra Bogatynia  

 
 
b. Wynagrodzenie ryczałtowe za 1 kurs na trasie Porajów – Kopaczów – Porajów 
wynosi brutto - ………………….. zł.  
w tym:  
- wartość netto - …………………… zł. 
- należny podatek VAT w wysokości - ………………. zł ( wg stawki … %). 
Cena biletu  

Przystanek Przystanek Wartość brutto biletu w złotych 

Porajów Kopaczów  

Kopaczów Porajów  
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c. Wynagrodzenie ryczałtowe za 1 kurs na trasie - Bogatynia - Wolanów - Wyszków - 
Bogatynia  
wynosi brutto - ………………….. zł. w tym:  
- wartość netto - …………………… zł. 
- należny podatek VAT w wysokości - ………………. zł ( wg stawki …..  %); 

Przystanek Przystanek Wartość brutto biletu w złotych 

Bogatynia Wolanów  

Wolanów Bogatynia  

 
Kryteria pozacenowe: 

 
1) Aspekty środowiskowe – KRYTERIUM OCENY OFERT: 
Oświadczamy, że posiadamy i będziemy wykorzystywać do realizacji przedmiotu 
zamówienia …….. autobus/y spełniający/e wymagania szczegółowo określone  
                  (proszę podać ilość) 
w ppkt 3.17 SIWZ nie starszy/e niż 2 lata i spełniający/e europejskie standardy emisji 
spalin EURO 6 

Uwaga. 
Nie wpisanie w formularzu oferty ilości autobusów spełniających wymogi kryterium  
o którym mowa wyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
2) Zaoferowany termin płatności – KRYTERIUM OCENY OFERT: 
Oświadczamy, że wynagrodzenie za realizację zadania pn.: „Organizacja regularnego 
transportu osób na terenie gminy Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 
31.12.2019r.”, będzie nam płacone …………………………. (co miesiąc co dwa lub co 
trzy miesiące).                                                            (należy wpisać właściwe) 

Uwaga. 
Nie wpisanie w formularzu oferty terminu płatności skutkować będzie odrzuceniem 
oferty przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Oświadczam (my), że: 

1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie  
od dnia 01.07.2019r. do dnia 31.12.2019r. 

2. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
3. Do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
upoważnieni zostali na podstawie pełnomocnictwa (w załączeniu)1: 
1.__________________________________________________ 

                   (imię i nazwisko, stanowisko) 
 
2.__________________________________________________ 
 
1/  Należy wypełnić w przypadku, ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, tj. osoby, której 
upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z dokumentów Wykonawcy załączonych do oferty. 
 

4. Dysponujemy dodatkowym autobusem zastępczym w przypadku awarii o parametrach 
szczegółowo określonych w ppkt 3.17 SIWZ. 
 
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.  

 
 
 
 
 
 

http://www.uzp.gov.pl/ogloszenie_bony/#1
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  6. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 
*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

 zamówienia: 
a) wykonanie ................................................................................................................. 

    Firma (nazwa) podwykonawcy……………………………………………….................. 

    Wartość części zamówienia powierzonej podwykonawcy (w PLN lub %)…………… 

b) wykonanie ................................................................................................................. 

    Firma (nazwa) podwykonawcy……………………………………………….................. 

    Wartość części zamówienia powierzonej podwykonawcy (w PLN lub %)…………… 

 

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia. 

* Niepotrzebne skreślić 

(Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia za wyjątkiem 
zakresów, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach 
określonych w art. 22a ust 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków, o których 
mowa w art. art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 ustawy prawo zamówień publicznych). 

7. * Podajemy nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na  
zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1b  tej ustawy. 

a) nazwa (firma) podmiotu: .............................................................................................. 

*  nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

* Niepotrzebne skreślić 

8.  Wadium w kwocie .................... zł zostało wniesione w dniu ..................... w formie 
............................................................ 
8.1. Informujemy, że zwrot wadium wniesionego w pieniądzu powinien nastąpić przelewem 
na konto bankowe  nr:   
 
................................................................................................................................................... 
(w przypadku braku informacji o numerze rachunku bankowego, na który zamawiający zwraca 
wadium wniesione w pieniądzu, wadium zostanie zwrócone na ten rachunek bankowy, z którego 
zostało wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego) 

9. Złożona oferta  

 
nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  
z przepisami o podatku od towarów i usług; 

 
prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 
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10. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp: 
 

żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania: 

 

Lp. Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji 

Numery stron w ofercie 

od do   

    

    

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………. 
11. Oświadczam, że przed podpisaniem umowy, dostarczę Zamawiającemu dokumenty 
określone w pkt. 22.6.1. SIWZ. 
12. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło 
do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium przepada (o ile było wymagane). 
13. Oświadczam, iż zatrudniam (zatrudnię) na umowę o pracę kierowców, którzy będą 
realizowali kursy komunikacji miejskiej, zgodnie z wymogiem zawartym w pkt. 6.5. SIWZ.  
Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów: 
14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

15. Jesteśmy ………………………. Przedsiębiorstwem. 
                                  (małym lub średnim) 

 

Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów: 
(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę) : 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 
4. .......................................... 
5. .......................................... 
6. .......................................... 
7. .......................................... 
8. .......................................... 
9. .......................................... 
10. .......................................... 

Oferta składa się z .......... ponumerowanych stron. 
 

                                                                   Podpisano ................................................................. 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
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Dotyczy części I i II (wypełnić dla każdej części osobno) 
Załącznik nr 2 

 
Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. …………………………………………………………… (nazwa postępowania), część …., 

prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  . 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp   

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp   

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez 

…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument 

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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        Dotyczy części I i II                         
Załącznik Nr 3 

                  

INFORMACJA SKŁADANA NA PODSTAWIE ART.24 ust.11  USTAWY PZP 

 
 

          Wykonawca / wykonawcy ………………………….. 
 
                      ………………………….. 

 
 
Stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) biorąc udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na cześć I /lub część II* na zadanie pn.: „Wykonywanie usług 
przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie miasta Bogatynia w okresie od 
01.07.2019r. do 31.12.2019r.”* /lub „Organizacja regularnego transportu osób na 
terenie gminy Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r”* niniejszym 
informuję/my, że: 
- Nie należę/my* wspólnie z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu, do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) ** 
  
- Należę/my, wspólnie z Wykonawcą: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(podać nazwę wykonawcy) 
 

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 369) ** 

 

 
 
 

........................., dn. .........................                    ............................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka  

 
 
 

* niepotrzebne skreślić.  

**Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 369) jest mowa  
o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 

pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ( konsorcjum) lub w przypadku  spółki cywilnej )powyższy 
dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy lub każdy ze wspólników spółki cywilnej we własnym 
imieniu. 

 
 
 
 
 
 
 

Ww. oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 
Ustawy. 
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Dotyczy części I i II 
Załącznik nr 4 

 

WYKAZ USŁUG ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM USŁUGOM STANOWIĄCYM 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z WARUNKIEM OKREŚLONYM W PPKT 9.1.1. 
SIWZ, ZREALIZOWANYCH W OKRESIE TRZECH LAT PRZED DNIEM, W KTÓRYM 
UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA OFERT. WYKAZANE USŁUGI MUSZĄ BYĆ POPARTE 
DOWODAMI POTWIERDZAJĄCYMI, ŻE ZOSTAŁY WYKONANE W SPOSÓB NALEŻYTY  

 

 
 

Lp. 

 

Nazwa 

i lokalizacja 

zadania 

Rodzaj i zakres wykonanych 

usług, w tym ilość 

wozokilometrów 
(Minimalna ilość wozokilometrów  

w ramach jednej umowy: 

- Część I – 37000wozokilometrów 

- Część II – 19000wozokilometrów) 

 

 

Termin rozpoczęcia 

i zakończenia realizacji 

usług 

 

Wartość brutto 

zrealizowanych usług 

 

 

Zamawiający 

(nazwa, adres, 

telefon) 

   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................., dn. .........................                           ..................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
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Dotyczy części I 
Załącznik nr 5 

 

WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU POSIADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  

 
 
 

L.p. 

 

Marka, 
model 

 

 
1. Ilość miejsc: 
- siedzących 
- stojących 
2. Długość 
3. Masa własna 

 

Rok produkcji / Europejski 
standard emisji spalin 

 
Rodzaj posiadania (X) 

 

Własność 
Dzierżawa/ 

Najem 

  1. ………….. 
-  ……………. 
-  ……………. 
2. ………….. 
3. ………….. 

Rok produkcji …………. 
EURO …………. 

  

 
 

Uwaga:  

*W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi 
przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.  

 
 

Oświadczam, iż ww. środki transportu spełniają wymagania określone w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.) oraz 
wymagania określone przez Zamawiającego w ppkt 3.6. SIWZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisano .................................................. 

                                                                                                                                            Imiona i Nazwiska, podpisy osób        
                                                                upoważnionych do składania    

       oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Dotyczy części II 
Załącznik nr 5a 

 

WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU POSIADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  

 
 
 

L.p. 

 

Marka, 
model 

 

 
Ilość miejsc 
siedzących 

 

Rok produkcji / Europejski 
standard emisji spalin 

 
Rodzaj posiadania (X) 

 

Własność 
Dzierżawa/ 

Najem 

1.   Rok produkcji …………. 
EURO …………. 

  

2.      

3.      

 
 

Uwaga:  

*W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi 
przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.  

 
 

Oświadczam, iż ww. środki transportu spełniają wymagania określone w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.) oraz 
wymagania określone przez Zamawiającego w ppkt 3.17. SIWZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisano .................................................. 

                                                                                                                                            Imiona i Nazwiska, podpisy osób        
                                                                upoważnionych do składania    

       oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Dotyczy części I 
Załącznik nr 6 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, O KWALIFIKACJACH OKREŚLONYCH W PPKT 9.1.3. SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................. 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

 

 

 

L.p. 

 

 

Imię  
i nazwisko 

Kategoria 
uprawnień 

Numer 
uprawnień 

i nazwa organu, 
który je wydał 

Informacja  

o podstawie 

dysponowania 

osobami 

Własna*/ 

Udostępniona 

przez inny 

podmiot* 

     

 

 

 

 

 

 

Uwaga:  

1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, 
tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych 
osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.  

2. W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności (lub w przypadku osób 
fizycznych nieprowadzących samodzielnej działalności) należy do oferty dołączyć pisemne 
zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania 
przedmiotu niniejszego zamówienia.  

 

 

 

 

........................., dn. .........................                           ..................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
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Dotyczy części II 
Załącznik nr 6a 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, O KWALIFIKACJACH OKREŚLONYCH W PPKT 9.1.3. SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................. 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

L.p. 

 

 

Imię  
i nazwisko 

Kategoria 
uprawnień 

Numer 
uprawnień 

i nazwa organu, 
który je wydał 

Informacja  

o podstawie 

dysponowania 

osobami 

Własna*/ 

Udostępniona 

przez inny 

podmiot* 

     

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

Uwaga:  

1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, 
tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych 
osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.  

2. W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności (lub w przypadku osób 
fizycznych nieprowadzących samodzielnej działalności) należy do oferty dołączyć pisemne 
zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania 
przedmiotu niniejszego zamówienia.  

 

 

 

 

........................., dn. .........................                           ..................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
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Dotyczy części I i II 

Załącznik  nr 7  

 
 

ZOBOWIĄZANIE 
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia  
 
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc 
upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
…………………………….………………………………….………………………………………… 
 
……..…………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 
 
o ś w i a d c z a m(/y), 
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), odda Wykonawcy 
 
…………………………………………………………………....…………………………….……… 
 
…….……………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę) 
 
 
do dyspozycji niezbędne zasoby 
 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 

(zakres udostępnianych zasobów) 

 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.  
 
.…………………………………………..…………………………………………………………… 

(nazwa zamówienia publicznego) 

 
przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.  
 
 
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………….. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 
                                                                                      ………………….…………………..……………………… 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli 
w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
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Dotyczy części I i II 
Załącznik nr 8 

 
 

Wykonawca: 
………………………………….… 
……………………………………. 
………………………………….… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………. 
……………………………………. 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 
 

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych 
 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na cześć I  
/lub część II* na zadanie pn.: „Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji 
miejskiej na terenie miasta Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.”* /lub 
„Organizacja regularnego transportu osób na terenie gminy Bogatynia w okresie od 
01.07.2019r. do 31.12.2019r”*, prowadzonego przez Gminę Bogatynia, oświadczam, że: 
- wykonawca zalega/nie zalega* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa  
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018r. 
poz. 1445 ze zm.); 
Oświadczam, że informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
 

……………………………………………….. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli 
w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 
 
 
 
 

 
*- niepotrzebne skreślić; 
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Dotyczy części I i II 
Załącznik nr 9 

 
Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na cześć I  

/lub część II* na zadanie pn.: „Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji 
miejskiej na terenie miasta Bogatynia w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.”* /lub 
„Organizacja regularnego transportu osób na terenie gminy Bogatynia w okresie od 
01.07.2019r. do 31.12.2019r”*, prowadzonego przez Gminę Bogatynia, oświadczam, co 
następuje: 

 

- nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne* 
 
- wydano wobec mnie prawomocny wyrok lub ostateczną decyzję administracyjną w zakresie 
jw.* 
 

 

Oświadczam, że informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji Wykonawca składa dokumenty 
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

 
 

 
……………………………………………….. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 
                                                                                      ………………….…………………..……………………… 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli 
w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

*- niepotrzebne skreślić 
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Część I 

III          Projekt umowy 

Nr referencyjny IR.272. … .2019.PW 

Umowa nr … .2019 
 
zawarta w dniu … . … . 2019r. w Bogatyni pomiędzy: 
1. Gminą Bogatynia w imieniu, której działa 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia – Wojciech Błasiak  
zwaną w tekście umowy „Zamawiającym”, 

a 
2. ……………………………………………………. zarejestrowanym/wpisanym………………, 
NIP ……………………., Regon ……………………….., wysokość kapitału zakładowego  
w całości wpłaconego ……………………..zł, (o ile dotyczy) w imieniu i na rzecz której działa: 
……………………………………………………….. 
zwanym w tekście „Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), strony zgodnie postanawiają:                 

 
§1 
             

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  przedmiot umowy  
w zakresie wykonywania usług przewozowych w komunikacji miejskiej w granicach 
administracyjnych miasta Bogatynia. 
2. Świadczenie usług wynikających z niniejszej umowy następować będzie w oparciu  
o rozkład jazdy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz o zestawienie tras  
i ilości wozokilometrów, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
3. Wpływy ze sprzedaży biletów i wyegzekwowanych opłat dodatkowych są dochodami 
Wykonawcy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wykonywania przedmiotu 
umowy, o którym mowa w ust.1. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania korekt w godzinach kursowania 
autobusu i rozkładach jazdy, uwzględniających stopień zapotrzebowania na usługi 
przewozowe. W przypadkach konieczności zmian, Zamawiający zobowiązuje się do 
dokonania niezbędnych uzgodnień z Wykonawcą na 14 dni przed terminem wprowadzenia 
ww. zmian. Zmiany mogą nastąpić również na wniosek Wykonawcy za zgodą 
Zamawiającego. Zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 
powyżej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania w budżecie 
Gminy Bogatynia. 
6. Zamawiający przewiduje zwiększenie bądź zmniejszenie ilości wozokilometrów 
określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy lub wprowadzeniu dodatkowych tras 
miejskich, w oparciu o zmiany dokonane zgodnie z ust. 5. 
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia autobusów powstałe  
w wyniku złego stanu nawierzchni dróg. Wykonawca powinien dostosować pojazdy do 
warunków drogowych na danych trasach. 
8. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania na i w autobusach reklam z wyłączeniem 
zleconych przez Zamawiającego. 
9. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został opisany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
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§2 
 
1. Strony ustalają, iż umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia … lipca 2019r.  
do dnia 31 grudnia 2019r. 

 
§3 
 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonywanie usług przewozowych autobusem o ilości miejsc siedzących nie mniejszej niż 
22 oraz miejsc stojących nie mniejszej niż 33 o długości w przedziale od 9m do 11m oraz 
masie własnej do 10 ton, przystosowanym do regularnej publicznej komunikacji miejskiej 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 
2016r. poz. 2022 ze zm.) oraz wyposażonym w następujące oznakowanie: 
a) tablica kierunkowa czołowa z numerem linii; 
b) tablica kierunkowa boczna z numerem linii; 
c) herb miasta Bogatynia; 
a także spełniającym następujące wymogi: 
d) w zakresie komfortu podróżowania: klimatyzację oraz ruchomą pomoc przy wsiadaniu 
(obniżanie autobusu w momencie wsiadania podróżnych); 
e) w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo: umożliwienie samodzielnego 
korzystania z transportu (platforma do wjazdu wózkami); 
f) dopuszczalnego hałasu na poziomie nie przekraczającym 80dB; 
g) posiadający normę emisji spalin EURO 6 - zapis uzależniony od oświadczenia 
wykonawcy w formularzu oferty; 
h) rok produkcji nie starszy niż 2017r. – zapis uzależniony od oświadczenia 
wykonawcy w formularzu oferty. 
Zamawiający dopuszcza na trasach mniej obłożonych, korzystanie przez Wykonawcę przy 
realizacji przedmiotu zamówienia z autobusu o mniejszej ilości miejsc, długości oraz masie 
własnej niż określone w §3 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy, spełniającego wymagania 
określone w §3 ust.1 pkt 1 lit. od a do f lub h zapis uzależniony od oświadczenia 
wykonawcy w formularzu oferty. 
2) przestrzeganie obowiązujących rozkładów jazdy na poszczególnych liniach 
komunikacyjnych oraz realizowania wprowadzonych przez Zamawiającego zmian rozkładów 
jazdy, trasy linii, przystanków i ilości do wykonania kilometrów; 
3) zapewnienie podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody  
i należytej obsługi; 
4) dopuszczenie do eksploatacji tylko pojazdu sprawnego technicznie i estetycznym 
wyglądzie wewnętrznym i zewnętrznym; 
5) wywieszanie w autobusie taryfy przewozowej i przepisów porządkowych w komunikacji 
miejskiej; 
6) wyposażenie przystanków w aktualne rozkłady jazdy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 
7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z ruchu pojazdów wobec 
pasażerów i  osób trzecich, 
8) ubezpieczenie pasażerów, oraz przewożonego przez nich osobistego bagażu  
na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U. z 2018 r. poz. 473 ze zm., 
9) druk biletów i zorganizowanie systemu sprzedaży biletów jednorazowych, 
10) zapewnienie ciągłości świadczenia usług przewozowych poprzez zagwarantowanie 
autobusu zastępczego o parametrach nie gorszych niż określone w ofercie Wykonawcy  
w przypadku wystąpienia awarii autobusu obsługującego trasy przewozowe, w czasie nie 
dłuższym niż 45 minut od chwili wystąpienia awarii (czas przerwy w podróży), 
11) prowadzenie ewidencji ilości sprzedanych biletów, 
12) kontrola biletów, 
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13) posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie wykonywanej usługi ważnej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy; 
14) uzyskanie przed rozpoczęciem świadczenia usług, zaświadczenia potwierdzającego 
świadczenie usług przewozowych w charakterze operatora, w rozumieniu ustawy  
o publicznym transporcie zbiorowym, które zostanie wydane przez Zamawiającego  
na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego                  
2011r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem 
publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów. 
 
2.Strony ustalają, iż cena biletu normalnego dla pasażera w ramach usług świadczonych 
przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy wynosi 1,00 zł zaś cena biletu ulgowego 
dla osób, które ukończyły 75 rok życia – 50 groszy. 
2.1. Pasażerowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności zwolnieni są z opłat za 
przejazdy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dla określonej grupy osób 
przejazdów bezpłatnych i przejazdów ulgowych na wszystkich liniach. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego umieszczania reklam na  
i w autobusie wykonującym przedmiot umowy. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich ustawowych ulg za 
przejazdy w komunikacji miejskiej. 
 

§4 
 

1. Strony ustalają, iż wstępna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy  
zgodnie z ofertą wynosi …………………………..……...................... zł brutto 
(słownie złotych: ...............................................................................), 
 
2. Ryczałtowa stawka za 1 wozokilometr  wynosi:   
..................... zł brutto  
(słownie złotych: ...............................................................................), 
w tym: 
a. stawka netto .......................... zł  
(słownie złotych: ...............................................................................), 
b. podatek VAT w wysokości .................... zł  
(słownie złotych: ...............................................................................), 
wg stawki ...........%. 
3. Ryczałtowa stawka za 1 wozokilometr jest ceną ryczałtową, kompletną, jednoznaczną  
i ostateczną. Zawiera ona wszystkie koszty mogące powstać w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia w tym między innymi koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych 
w §3 jak również koszty związane ze zmianami rozkładu jazdy w czasie obowiązywania 
umowy oraz inne koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu umowy. 
4. Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy 
określony w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył  
w budżecie Gminy Bogatynia. 
5. Wypłata wynagrodzenia za przedmiot umowy dokonywana będzie (w miesięcznych 
ratach, co dwa miesiące w ratach lub co trzy miesiące w ratach - zapis uzależniony od 
oświadczenia wykonawcy w formularzu oferty) na podstawie faktur VAT, wystawionych 
przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktur zestawienie kursów 
wraz z podaniem ilości wozokilometrów oraz wykaz ilościowy pasażerów. 
6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 5, wyliczone 
będzie poprzez przemnożenie ilości dni roboczych oraz dni wolnych w danym okresie przez 
ilość kilometrów wynikających z Załącznika nr 2 do niniejszej umowy, a następnie 
przemnożone przez ryczałtową stawkę za 1 wozokilometr o której mowa w ust 2. 
7. Faktury Wykonawcy będą zrealizowana przez Zamawiającego w formie przelewu na 
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od 
dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT wraz z dokumentami, o których 
mowa w ust. 5 i 10. 
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8. Wykonawca, jako odbiorcę na fakturze, wskazuje Gminę Bogatynia nr NIP615-18-10-987. 
9. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się 
do podpisania aneksu do umowy, regulującego stawkę i wartość podatku VAT oraz wstępną 
cenę brutto i cenę brutto za 1 wozokilometr przy zachowaniu wartości netto.  
10. Do faktur Wykonawca winien załączyć oświadczenie, że osoby określone w pkt. 6.5. 
SIWZ wykonujące prace dla Zamawiającego są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia za 
poprzedni miesiąc. Brak niniejszego oświadczenia stanowić będzie podstawę odmowy 
wypłaty wynagrodzenia. 
 

§5 
 
1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych 
z niewykonywania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w §4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 
b) za niewykonanie przewozu, o którym mowa w rozkładzie jazdy - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1, za każdy niewykonany 
przewóz. 
c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia  
umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1. 
d) za przekroczenie czasu przewidzianego na podstawienie autobusu zastępczego  
(w przypadku awarii), o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 10 – w wysokości 500,00zł brutto za 
każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy         
Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w §4 ust. 1. 
2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa 
poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych 
szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym  wykonaniem danego 
zobowiązania umowy przez stronę drugą. 
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę która naruszała postanowienia 
umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. 
Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności 
Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na 
drodze sądowej. 
 

§6 
 

Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie woli dotyczące gwarancji należytego 
wykonania zamówienia.  
 

§7 
 
1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  
w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach; 
b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usługi w terminie 
określonym w umowie, przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni oraz nie 
kontynuuje jej  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
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c) Wykonawcy została cofnięta lub wygasła licencja na krajowy transport drogowy osób lub 
zostało cofnięte zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny zapłaty wynagrodzenia za wykonane 
przewozy. 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 
 

§8 

 

1. Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy za wyjątkiem przypadków wymienionych w §1 ust. 5 i 6,  

§3 ust. 3 oraz §4 ust. 9 niniejszej umowy. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy 
pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z wyłączeniem formy dokumentowej. 
 

§9 
 

Zamawiający potwierdza, że działając jako administrator danych osobowych, jest uprawniony 
do przetwarzania oraz powierzenia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbędnym 
do wykonania niniejszej umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych 
przez strony, a Wykonawca potwierdza, że w wyniku powierzenia ww. danych osobowych 
staje się ich administratorem i jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - (UODO) oraz 
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 
95/46/WE oraz innych aktów prawnych zastępujących RODO. 

§10 
 
Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy  
Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

§12 
 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy 
egzemplarze dla Zamawiającego,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
         Wykonawca                Zamawiający                                                                                                
 
 
 
.....................................                           ...…............................. 
                                                                                    

      Kontrasygnata Skarbnika Gminy  
                                                                    
 
                                                                                                      

…………………………………………….. 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……. .2019 
 

Wykaz tras oraz przystanków autobusu komunikacji miejskiej w Bogatyni 
Bogatynia – Markocice - Bogatynia LINIA „A” 

 

Przystanki 
(trasa) 

Godziny kursu 

LINIA „A” W dni robocze* Soboty i niedziele* 

Bogatynia ul. 
Kurzańska 
(cmentarz) 

5:50  9:00 10:40 

 

13:45 
 17:00  9:10 11:10 13:00 

 
17:10 

Bogatynia ul. I. 
Daszyńskiego 
(Tesco) 

5:53  9:03 10:43 

 

13:48 
 17:03  9:13 11:13 13:03 

 
17:13 

Bogatynia ul. I. 
Daszyńskiego 
(teren dworca 
autobusowego) 

5:58 7:21 9:07 10:47 13:52 15:18 17:07 8:15 9:16 11:16 13:06 15:21 17:17 

Bogatynia ul. F. 
Chopina  

5:59 7:23 9:09 10:49 13:54 15:20 17:09 8:17 9:18 11:18 13:08 15:23 17:19 

Bogatynia ul. 
Pocztowa – KON 
TIKI 

6:00 7:24 9:11 10:51 13:56 15:22 17:11 8:18 9:19 11:19 13:09 15:24 17:12 

Bogatynia ul. 
Szpitalna 

6:01 7:25 9:12 10:52 13:57 15:23 17:12 8:20 9:21 11:21 13:11 15:26 17:22 

Bogatynia ul. L. 
Wyczółkowskiego  

6:03 7:27 9:14 10:54 13:59 15:25 17:14 8:22 9:23 11:23 13:13 15:28 17:24 

Bogatynia ul. J. 
Chełmońskiego 

6:05 7:29 9:16 10:56 14:01 15:27 17:16 8:23 9:24 11:24 13:14 15:29 17:26 

Bogatynia ul. J. 
Zamoyskiego 28 

6:06 7:30 9:17 10:57 14:02 15:28 17:17 8:24 9:25 11:25 13:15 15:30 17:27 

Bogatynia ul. J. 
Zamoyskiego 
(przy sklepie 
„Kogut”) 

6:07 7:31 9:18 10:58 14:03 15:29 17:18 8:25 9:26 11:26 13:16 15:31 17:28 

Bogatynia ul. T. 
Kościuszki (przy 
wjeździe na ul. O. 
Boznańskiej) 

6:09 7:33 9:20 11:00 14:05 15:31 17:20 8:27 9:28 11:28 13:18 15:33 17:30 

Bogatynia ul. 
Głowna 25 

6:11 7:35 9:22 11:02 14:07 15:33 17:22 8:29 9:30 11:30 13:20 15:35 17:32 

Bogatynia ul. 
Główna 
(pomiędzy nr 
posesji 62-64) 

6:12 7:36 9:23 11:03 14:08 15:34 17:23 8:30 9:31 11:31 13:21 15:36 17:33 

Bogatynia ul. 
Głowna 69 

6:13 7:38 9:25 11:05 14:10 15:36 17:25 8:32 9:33 11:33 13:23 15:38 17:35 

Bogatynia ul. 
Główna 
(pomiędzy nr 
posesji 62-64) 

6:14 7:39 9:26 11:06 14:11 15:37 17:26 8:33 9:34 11:34 13:24 15:39 17:36 

Bogatynia ul. 
Głowna 25 

6:16 7:41 9:28 11:08 14:13 15:39 17:28 8:35 9:35 11:35 13:25 15:40 17:38 

Bogatynia ul. T. 
Kościuszki (przy 
wjeździe na ul. O. 
Boznańskiej) 

6:18 7:43 9:30 11:10 14:15 15:41 17:30 8:37 9:37 11:37 13:27 15:42 17:40 

Bogatynia ul. J. 
Zamoyskiego 
(przy sklepie 
„Kogut”) 

6:20 7:44 9:32 11:12 14:17 15:43 17:32 8:39 9:39 11:39 13:29 15:44 17:42 

Bogatynia ul. J. 
Zamoyskiego 28 

6:21 7:46 9:33 11:13 14:18 15:44 17:33 8:40 9:40 11:40 13:30 15:45 17:43 
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Bogatynia ul. J. 
Chełmońskiego 

6:23 7:47 9:35 11:15 14:20 15:46 17:35 8:41 9:41 11:41 13:31 15:46 17:45 

Bogatynia ul. L. 
Wyczółkowskiego 

6:24 7:48 9:36 11:16 14:21 15:47 17:36 8:42 9:42 11:42 13:32 15:47 17:46 

Bogatynia ul. 
Szpitalna 

6:27 7:50 9:39 11:19 14:24 15:50 17:39 8:44 9:44 11:44 13:34 15:49 17:49 

Bogatynia ul. 
Pocztowa – KON 
TIKI 

6:29 7:51 9:41 11:21 14:26 15:52 17:41 8:45 9:45 11:45 13:35 15:50 17:51 

Bogatynia ul. F. 
Chopina 

6:31 7:53 9:43 11:23 14:28 15:54 17:43 8:46 9:46 11:46 13:36 15:51 17:53 

Bogatynia ul. I. 
Daszyńskiego 
(teren dworca 
autobusowego) 

6:33 7:55 9:46 11:25 14:30 15:56 17:45 8:49 9:49 11:49 13:38 15:53 17:55 

Bogatynia ul. I. 
Daszyńskiego 
(piekarnia) 

  9:50   15:59  8:52 9:54 11:54  15:58 
 

Bogatynia ul. 
Kurzańska 
(cmentarz) 

  9:53   16:00  8:55 9:56 11:56  16:00 
 

 
* nie kursuje w dni świąteczne oprócz 1.11.2019 r. , który kursuje wg odrębnego rozkładu jazdy 
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Wykaz tras oraz przystanków autobusu komunikacji miejskiej w Bogatyni 
Bogatynia - Bogatynia LINIA „B” 

 

Przystanki (trasa) Godziny kursu 

LINIA „B” W dni robocze* Soboty i niedziele* 

Bogatynia ul. Kurzańska 
(cmentarz) 

9:55  13:05 16:11 10:05 12:00 16:11 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego 
(piekarnia) 

9:58  13:08 16:14 10:08 12:03 16:14 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego 
(teren dworca autobusowego) 

10:01 12:18 13:11 16:17 10:11 12:06 16:17 

Bogatynia ul. II AWP - BOK 10:02 12:19 13:12 16:18 10:13 12:08 16:18 

Bogatynia ul. II AWP - LO 10:03 12:20 13:13 16:19 10:14 12:09 16:19 

Bogatynia ul. T. Kościuszki 100 10:04 12:21 13:14 16:20 10:16 12:11 16:20 

Bogatynia ul. Opolowska 10:05 12:22 13:15 16:21 10:18 12:13 16:21 

Bogatynia ul. Białogórska  10:06 12:23 13:16 16:22 10:19 12:14 16:22 

Bogatynia ul. F. Chopina 10:09 12:26 13:19 16:25 10:23 12:18 16:25 

Bogatynia ul. L. Wyczółkowskiego 10:11 12:28 13:21 16:27 10:25 12:20 16:27 

Bogatynia ul. J. Chełmońskiego 10:13 12:30 13:23 16:29 10:26 12:21 16:29 

Bogatynia ul. J. Zamoyskiego 10:15 13:32 13:25 16:31 10:27 12:22 16:31 

Bogatynia ul. J. Zamoyskiego (przy 
sklepie „Kogut”) 

10:16 13:34 13:26 16:32 10:28 12:23 16:32 

Bogatynia ul. II AWP - LO 10:18 12:35 13:27 16:33 10:30 12:25 16:33 

Bogatynia ul. II AWP - BOK 10:19 12:36 13:28 16:34 10:31 12:26 16:34 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego 
(teren dworca autobusowego) 

10:20 13:37 13:29 16:35 10:32 12:27 16:35 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego 
(piekarnia) 

10:22 12:38 13:30 16:37 10:35 12:30 16:37 

Bogatynia ul. Kurzańska 
(cmentarz) 

10:25 12:40 13:34 16:40 10:40 12:35 16:40 

 
* nie kursuje w dni świąteczne oprócz 1.11.2019 r. , który kursuje wg odrębnego rozkładu jazdy 
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Wykaz tras oraz przystanków autobusu komunikacji miejskiej w Bogatyni 
Bogatynia – Trzciniec - Bogatynia LINIA „C” 

 

Przystanki (trasa) Godziny kursu 

LINIA „C” W dni robocze* Soboty i niedziele* 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego 
(teren dworca autobusowego) 

6:37 11:25 14:30 17:45 7:34 13:44 18:00 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego 
(piekarnia) 

6:40 11:28 14:34 17:48 7:37 13:48 18:05 

Bogatynia ul. Zgorzelecka 6:41 11:29 14:35 17:49 7:38 13:49 18:06 

Bogatynia ul. Środkowa  6:48 11:35 14:43 17:55 7:44 13:56 18:13 

Zatonie ul. Parkowa (przy 
restauracji „Megawat”) 

6:52 11:39 14:48 18:00 7:48 14:00 18:17 

Trzciniec ul. Mł. Energetyków (przy 
Zespole Szkół Energetycznych  
i Ekonomicznych) 

7:00 11:43 14:51 18:04 7:52 14:06 18:23 

Trzciniec Górny – przy posesji nr 5 x 11:45 14:54 x x 14:09 18:26 

Trzciniec ul. Mł. Energetyków (przy 
Zespole Szkół Energetycznych  
i Ekonomicznych) 

x 11:50 15:00 x x 14:13 18:30 

Zatonie ul. Parkowa (przy 
restauracji „Megawat”) 

7:07 11:56 15:06 18:10 7:58 14:17 18:34 

Bogatynia ul. Środkowa  7:11 12:00 15:09 18:13 8:01 14:21 18:38 

Bogatynia ul. Zgorzelecka 7:15 12:04 15:13 18:16 8:04 14:25 18:42 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego 
(Tesco) 

7:17 12:06 15:15 18:20 8:05 14:26 18:43 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego 
(teren dworca autobusowego) 

7:20 12:09 15:18 18:25 8:10 14:30 18:47 

 
* nie kursuje w dni świąteczne oprócz 1.11.2019 r. , który kursuje wg odrębnego rozkładu jazdy 
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Wykaz tras oraz przystanków autobusu komunikacji miejskiej w Bogatyni LINIA „A” obowiązuje 1.11.2019 r. 
 

Przystanki (trasa) Godziny kursu 

LINIA „A”  

Bogatynia ul. Kurzańska (cmentarz) 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (Tesco) 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (teren dworca 
autobusowego) 

8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 

Bogatynia ul. F. Chopina  8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 

Bogatynia ul. Pocztowa – KON TIKI 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 

Bogatynia ul. Szpitalna 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41 

Bogatynia ul. L. Wyczółkowskiego  8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 

Bogatynia ul. J. Chełmońskiego 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 

Bogatynia ul. J. Zamoyskiego 28 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 

Bogatynia ul. J. Zamoyskiego (przy sklepie „Kogut”) 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 

Bogatynia ul. T. Kościuszki (przy wjeździe na ul. O. 
Boznańskiej) 

8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 

Bogatynia ul. Głowna 25 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 

Bogatynia ul. Główna (pomiędzy nr posesji 62-64) 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 

Bogatynia ul. Głowna 69 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 

Bogatynia ul. Główna (pomiędzy nr posesji 62-64) 8:56 9:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 

Bogatynia ul. Głowna 25 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 

Bogatynia ul. T. Kościuszki (przy wjeździe na ul. O. 
Boznańskiej) 

8:59 9:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 21:59 
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Bogatynia ul. J. Zamoyskiego (przy sklepie „Kogut”) 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 

Bogatynia ul. J. Zamoyskiego 28 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 

Bogatynia ul. J. Chełmońskiego 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 

Bogatynia ul. L. Wyczółkowskiego 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 

Bogatynia ul. Szpitalna 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 

Bogatynia ul. Pocztowa – KON TIKI 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 

Bogatynia ul. F. Chopina 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (teren dworca 
autobusowego) 

9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (piekarnia) 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18  

Bogatynia ul. Kurzańska (cmentarz) 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21  
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Wykaz tras oraz przystanków autobusu komunikacji miejskiej w Bogatyni LINIA „B” obowiązuje 1.11.2019 r. 

Przystanki (trasa) Godziny kursu  

LINIA „B”         

Bogatynia ul. Kurzańska (cmentarz) 7:50 9:50 11:50 12:50 14:50 15:50 17:50 18:50 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (piekarnia) 7:53 9:53 11:53 12:53 14:53 15:53 17:53 18:53 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (teren dworca 
autobusowego) 

7:56 9:56 11:56 12:56 14:56 15:56 17:56 18:56 

Bogatynia ul. II AWP - BOK 7:57 9:57 11:57 12:57 14:57 15:57 17:57 18:57 

Bogatynia ul. II AWP - LO 7:59 9:59 11:59 12:59 14:59 15:59 17:59 18:59 

Bogatynia ul. T. Kościuszki 100 8:01 10:01 12:01 13:01 15:01 16:01 18:01 19:01 

Bogatynia ul. Opolowska 8:02 10:02 12:02 13:02 15:02 16:02 18:02 19:02 

Bogatynia ul. Białogórska  8:04 10:04 12:04 13:04 15:04 16:04 18:04 19:04 

Bogatynia ul. F. Chopina 8:07 10:07 12:07 13:07 15:07 16:07 18:07 19:07 

Bogatynia ul. L. Wyczółkowskiego 8:09 10:09 12:09 13:09 15:09 16:09 18:09 19:09 

Bogatynia ul. J. Chełmońskiego 8:11 10:11 12:11 13:11 15:11 16:11 18:11 19:11 

Bogatynia ul. J. Zamoyskiego 8:13 10:13 12:13 13:13 15:13 16:13 18:13 19:13 

Bogatynia ul. J. Zamoyskiego (przy sklepie „Kogut”) 8:14 10:14 12:14 13:14 15:14 16:14 18:14 19:14 

Bogatynia ul. II AWP - LO 8:16 10:16 12:16 13:16 15:16 16:16 18:16 19:16 

Bogatynia ul. II AWP - BOK 8:17 10:17 12:17 13:17 15:17 16:17 18:17 19:17 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (teren dworca 
autobusowego) 

8:18 10:18 12:18 13:18 15:18 16:18 18:18 19:18 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (piekarnia) 8:20 10:20 12:20 13:20 15:20 16:20 18:20 19:20 

Bogatynia ul. Kurzańska (cmentarz) 8:23 10:23 12:23 13:23 15:23 16:23 18:23 19:23 
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Wykaz tras oraz przystanków autobusu komunikacji miejskiej w Bogatyni LINIA „C” obowiązuje 1.11.2019 r.  
 
 

Przystanki (trasa) Godziny kursu 

LINIA „C”      

Bogatynia ul. Kurzańska (cmentarz)  8:30 10:30 13:30 16:30 19:30 

Bogatynia ul. Środkowa 8:32 10:32 13:32 16:32 19:32 

Zatonie ul. Parkowa (przy restauracji „Megawat”) 8:38 10:38 13:38 16:38 19:38 

Trzciniec ul. Mł. Energetyków (przy Zespole Szkół 
Energetycznych  
i Ekonomicznych) 

8:42 10:42 13:42 16:42 19:42 

Zatonie ul. Parkowa (przy restauracji „Megawat”) 8:46 10:46 13:46 16:46 19:46 

Bogatynia ul. Środkowa  8:52 10:52 13:52 16:52 19:52 

Bogatynia ul. Kurzańska (cmentarz) 8:54 10:54 13:54 16:54 19:54 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ……. .2019 
 
 

Zestawienie ilości wzkm na cały okres świadczenia usługi w komunikacji miejskiej  
w okresie 01.07.2019r. – 31.12.2019r. 

 
Wyliczenie ilości wozokilometrów w poszczególnych dniach 

 

Rodzaj dni 
 

Ilość dni 
 

Ilość km w jednym 
dniu 

Ilość 
wozokilometrów 

Dni robocze 127 220,16 27960,32 

Dni wolne (soboty  
i niedziele) 

56 162,72 9112,32 

1 listopada (odrębne 
rozkłady jazdy) 

1 369,4 369,4 

 
Łączna ilość wozokilometrów w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. - 37442,04 wzkm 
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Część II 

III          Projekt umowy 

Nr referencyjny IR.272. … .2019.PW 

Umowa nr … .2019 
 
zawarta w dniu … . … . 2019r. w Bogatyni pomiędzy: 
1. Gminą Bogatynia w imieniu, której działa 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia – Wojciech Błasiak  
zwaną w tekście umowy „Zamawiającym”, 

a 
2. ……………………………………………………. zarejestrowanym/wpisanym………………, 
NIP ……………………., Regon ……………………….., wysokość kapitału zakładowego  
w całości wpłaconego ……………………..zł, (o ile dotyczy) w imieniu i na rzecz której działa: 
……………………………………………………….. 
zwanym w tekście „Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 
2018r., poz. 1986 ze zm.), strony zgodnie postanawiają:                 

 
§1 
             

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy  
w zakresie wykonywania usług polegających na regularnym transporcie osób na terenie 
gminy Bogatynia z dopłatą do biletów na trasach: 
- Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia; 
- Porajów – Kopaczów – Porajów; 
- Bogatynia – Wolanów – Wyszków – Bogatynia.  
2. Świadczenie usług wynikających z niniejszej umowy następować będzie w oparciu  
o rozkład jazdy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz o zestawienie tras  
i ilości wozokilometrów, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
3. Wpływy ze sprzedaży biletów i wyegzekwowanych opłat dodatkowych są dochodami 
Wykonawcy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wykonywania przedmiotu 
umowy, o którym mowa w ust.1. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania korekt w godzinach kursowania 
autobusów i rozkładach jazdy, uwzględniających stopień zapotrzebowania na usługi 
przewozowe na poszczególnych trasach. W przypadkach konieczności zmian, Zamawiający 
zobowiązuje się do dokonania niezbędnych uzgodnień z Wykonawcą na 14 dni przed 
terminem wprowadzenia ww. zmian. Zmiany mogą nastąpić również na wniosek Wykonawcy 
za zgodą Zamawiającego. Zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia 
Wykonawcy powyżej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania 
w budżecie Gminy Bogatynia. 
6. Zamawiający przewiduje zwiększenie bądź zmniejszenie ilości wozokilometrów 
określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy lub wprowadzeniu dodatkowych tras,  
w oparciu o zmiany dokonane zgodnie z ust. 5. 
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia autobusów powstałe  
w wyniku złego stanu nawierzchni dróg. Wykonawca powinien dostosować pojazdy do 
warunków drogowych na danych trasach. 
8. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania na i w autobusach reklam z wyłączeniem 
zleconych przez Zamawiającego. 
9. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został opisany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
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10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dla określonej grupy osób 
przejazdów bezpłatnych i przejazdów ulgowych na wszystkich trasach. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego umieszczania reklam na  
i w autobusie wykonującym przedmiot umowy. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich ustawowych ulg za 
przejazdy w komunikacji miejskiej. 
 

§2 
 
1. Strony ustalają, iż umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia … lipca 2019r.  
do dnia 31 grudnia 2019r. 

 
§3 
 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonywanie usług przewozowych autobusami o ilości miejsc siedzących nie mniejszej 
niż 14 każdy, przystosowanymi do regularnej publicznej komunikacji miejskiej zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 
2022 ze zm.) oraz wyposażonymi w następujące oznakowanie: 
a) tablice kierunkowe czołowe z numerem linii; 
a także spełniającymi następujące wymogi: 
b) w zakresie komfortu podróżowania: klimatyzację oraz miejsca dla podróżnych z bagażami 
(zakupami); 
c) dopuszczalnego hałasu na poziomie nie przekraczającym 80dB; 
d) posiadającymi normy emisji spalin EURO 6 - … szt.- zapis uzależniony od 
oświadczenia wykonawcy w formularzu oferty; 
e) rok produkcji nie starszy niż 2017r. … szt. – zapis uzależniony od oświadczenia 
wykonawcy w formularzu oferty. 
2) przestrzeganie obowiązujących rozkładów jazdy na poszczególnych trasach 
komunikacyjnych oraz realizowania wprowadzonych przez Zamawiającego zmian rozkładów 
jazdy, trasy, przystanków i ilości do wykonania kilometrów; 
3) zapewnienie podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody  
i należytej obsługi; 
4) dopuszczenie do eksploatacji tylko pojazdów sprawnych technicznie i estetycznym 
wyglądzie wewnętrznym i zewnętrznym; 
5) wywieszanie w autobusach taryfy przewozowej i przepisów porządkowych w komunikacji 
miejskiej; 
6) wyposażenie przystanków w aktualne rozkłady jazdy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 
7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z ruchu pojazdów wobec 
pasażerów i  osób trzecich, 
8) ubezpieczenie pasażerów, oraz przewożonego przez nich osobistego bagażu  
na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U. z 2018 r. poz. 473 ze zm., 
9) druk biletów i zorganizowanie systemu sprzedaży biletów jednorazowych, 
10) zapewnienie ciągłości świadczenia usług przewozowych poprzez zagwarantowanie 
autobusu zastępczego o parametrach nie gorszych niż określone w ofercie Wykonawcy  
w przypadku wystąpienia awarii autobusu obsługującego trasy przewozowe, w czasie nie 
dłuższym niż 45 minut od chwili wystąpienia awarii (czas przerwy w podróży), 
11) prowadzenie ewidencji ilości sprzedanych biletów, 
12) kontrola biletów, 
13) posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie wykonywanej usługi ważnej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy; 
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14) uzyskanie przed rozpoczęciem świadczenia usług, zaświadczenia potwierdzającego 
świadczenie usług przewozowych w charakterze operatora, w rozumieniu ustawy  
o publicznym transporcie zbiorowym, które zostanie wydane przez Zamawiającego  
na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego                  
2011r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem 
publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów. 
 

§4 
 

1. Strony ustalają, iż wstępna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy  
zgodnie z ofertą wynosi …………………………..……...................... zł brutto 
(słownie złotych: ...............................................................................), 
 
1.1. Miesięczne wartości wynagrodzeń Wykonawcy za przedmiot umowy zgodnie z ofertą 
wynoszą: 
Trasa Miesięczne 

wynagrodzenia 
VII 2019 

Miesięczne 
wynagrodzenia 

VIII 2019 

Miesięczne 
wynagrodzenia 

IX 2019 

Miesięczne 
wynagrodzenia 

X 2019 

Miesięczne 
wynagrodzenia 

XI 2019 

Miesięczne 
wynagrodzenia 

XII 2019 

Bogatynia – 

Jasna Góra - 

Bogatynia 

 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 

Porajów – 

Kopaczów - 

Porajów 

 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 

Bogatynia – 

Wolanów – 

Wyszków - 

Bogatynia 

 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 
 

brutto ….. zł 

Suma miesięcznych wynagrodzeń 

Brutto …. zł 

 
1.1.1. Wynagrodzenie ryczałtowe za 1 kurs zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:  
a) Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia – ……………………. zł brutto 
(słownie złotych: ………………………………………. 00/100), 
w tym: 
wynagrodzenie netto ……………….. zł (słownie złotych: …………………………. 00/100),                  
podatek VAT w wysokości …………. zł (słownie złotych: …………………………. 00/100), 
wg stawki … % 
b) Porajów – Kopaczów – Porajów – ……………………. zł brutto 
(słownie złotych: ………………………………………. 00/100), 
w tym: 
wynagrodzenie netto ……………….. zł (słownie złotych: …………………………. 00/100),                  
podatek VAT w wysokości …………. zł (słownie złotych: …………………………. 00/100), 
wg stawki … % 
c) Bogatynia - Wolanów - Wyszków - Bogatynia – ……………………. zł brutto 
(słownie złotych: ………………………………………. 00/100), 
w tym: 
wynagrodzenie netto ……………….. zł (słownie złotych: …………………………. 00/100),                  
podatek VAT w wysokości …………. zł (słownie złotych: …………………………. 00/100), 
wg stawki … % 
 
2. Wynagrodzenia o których mowa w ppkt 1.1.1. są cenami ryczałtowymi, kompletnymi, 
jednoznacznymi i ostatecznymi. Zawiera ona wszystkie koszty mogące powstać w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia w tym między innymi koszty związane ze zmianami 
rozkładu jazdy w czasie obowiązywania umowy oraz  inne koszty mogące powstać w okresie 
wykonywania przedmiotu umowy. 
 
3. Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy 
określony w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył  
w budżecie Gminy Bogatynia. 
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4. Wypłata wynagrodzenia za przedmiot umowy dokonywana będzie (w miesięcznych 
ratach, co dwa miesiące w ratach lub co trzy miesiące w ratach - zapis uzależniony od 
oświadczenia wykonawcy w formularzu oferty) na podstawie faktur VAT, wystawionych 
przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktur zestawienie kursów 
wraz z podaniem ilości wozokilometrów oraz wykaz ilościowy pasażerów. 
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 4, wyliczone 
będzie poprzez przemnożenie ilości dni roboczych oraz dni wolnych w danym okresie za 
dany kurs przez ilość kilometrów wynikających z załącznika nr 2 do niniejszej umowy za 
dany kurs, a następnie przemnożone przez odpowiednią ryczałtową stawkę za 1 kurs  
o której mowa w ppkt 1.1.1. Każde wynagrodzenie za daną trasę o której mowa w ppkt 1.1.1. 
należy wyliczyć w sposób wskazany powyżej a następnie zsumować je. Powyższa wartość 
będzie kwotą należną do zapłaty Wykonawcy za wykonaną usługę.   
6. Faktury Wykonawcy będą zrealizowana przez Zamawiającego w formie przelewu na 
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od 
dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT wraz z dokumentami, o których 
mowa w ust. 4 i 9. 
7. Wykonawca, jako odbiorcę na fakturze, wskazuje Gminę Bogatynia nr NIP615-18-10-987. 
8. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się 
do podpisania aneksu do umowy, regulującego stawkę i wartość podatku VAT oraz wstępną 
cenę brutto, miesięczne ceny brutto oraz ceny brutto za jeden kurs o których mowa w ppkt 
1.1.1. przy zachowaniu wartości netto.  
9. Do faktur Wykonawca winien załączyć oświadczenie, że osoby określone w pkt. 6.5. SIWZ 
wykonujące prace dla Zamawiającego są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia za 
poprzedni miesiąc. Brak niniejszego oświadczenia stanowić będzie podstawę odmowy 
wypłaty wynagrodzenia. 
 

§5 
 
1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych 
z niewykonywania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w §4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 
b) za niewykonanie przewozu, o którym mowa w rozkładzie jazdy - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1, za każdy niewykonany 
przewóz. 
c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia  
umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1. 
d) za przekroczenie czasu przewidzianego na podstawienie autobusu zastępczego  
(w przypadku awarii), o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 10 – w wysokości 500,00zł brutto za 
każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy         
Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w §4 ust. 1. 
2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa 
poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych 
szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym  wykonaniem danego 
zobowiązania umowy przez stronę drugą. 
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę która naruszała postanowienia 
umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. 
Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności 
Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na 
drodze sądowej. 
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§6 
 

Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie woli dotyczące gwarancji należytego 
wykonania zamówienia.  
 

§7 
 
1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  
w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach; 
b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usługi w terminie 
określonym w umowie, przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni oraz nie 
kontynuuje jej  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
c) Wykonawcy została cofnięta lub wygasła licencja na krajowy transport drogowy osób lub 
zostało cofnięte zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny zapłaty wynagrodzenia za wykonane 
przewozy. 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 
 

§8 

 

1. Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy za wyjątkiem przypadków wymienionych w §1 ust. 5, 6 i 10,  

§4 ust. 8 niniejszej umowy. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy 
pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z wyłączeniem formy dokumentowej. 
 

§9 
 

Zamawiający potwierdza, że działając jako administrator danych osobowych, jest uprawniony 
do przetwarzania oraz powierzenia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbędnym 
do wykonania niniejszej umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych 
przez strony, a Wykonawca potwierdza, że w wyniku powierzenia ww. danych osobowych 
staje się ich administratorem i jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - (UODO) oraz 
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 
95/46/WE oraz innych aktów prawnych zastępujących RODO. 

 
 

§10 
 
Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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§11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy  
Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

§12 
 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy 
egzemplarze dla Zamawiającego,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
         Wykonawca                Zamawiający                                                                                                
 
 
 
.....................................                           ...…............................. 
                                                                 
 
 
                    

      Kontrasygnata Skarbnika Gminy  
                                                                    
 
                                                                                                      
 …………………………………………….. 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……. .2019 
 
 
 

Wykaz tras oraz przystanków autobusu komunikacji pozamiejskiej  
Bogatynia – Jasna Góra - Bogatynia  

 

Przystanki (trasa) Godziny kursu 

 W dni robocze 

Bogatynia ul. II AWP - BOK 6:25 15:30 

Bogatynia ul. II AWP - LO 6:26 15:31 

Bogatynia ul. T. Kościuszki 100 6:29 15:34 

Bogatynia ul. Opolowska 6:31 15:36 

Jasna Góra ul. Górska 6:37 15:42 

Jasna Góra ul. Górska 6:40 15:45 

Bogatynia ul. Opolowska 6:46 15:51 

Bogatynia ul. T. Kościuszki 100 6:48 15:53 

Bogatynia ul. II AWP - LO 6:51 15:56 

Bogatynia ul. II AWP - BOK 6:52 15:57 

 

 

 

 
Wykaz tras oraz przystanków autobusu komunikacji pozamiejskiej  

Porajów – Kopaczów – Porajów 
 

Przystanki (trasa) Godziny kursu 

 W dni robocze Soboty i niedziele  

Porajów ul. Poniatowskiego przy 
Kościele 

5:45 11:55 13:05 21:05 

Kopaczów przy Kościele 5:51 12:01 13:11 21:11 

Kopaczów przy Kościele 5:58 12:10 14:45  

Porajów ul. Poniatowskiego przy 
Kościele 

6:04 12:16 14:51  
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Wykaz tras oraz przystanków autobusu komunikacji pozamiejskiej  
Bogatynia – Wyszków - Wolanów - Bogatynia  

 

Przystanki (trasa) Godziny kursu 

 W dni robocze 

Bogatynia ul. II AWP - BOK  9:00 13:00 16:00 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego 
(teren dworca autobusowego) 

 9:01 13:01 16:01 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego 
(piekarnia) 

 9:03 13:03 16:03 

Bogatynia ul. Zgorzelecka  9:04 13:04 16:04 

Bogatynia ul. Środkowa   9:07 13:07 16:07 

Zatonie ul. Parkowa (przy 
restauracji „Megawat”) 

 9:10 13:10 16:10 

Trzciniec ul. Mł. Energetyków (przy 
Zespole Szkół Energetycznych  
i Ekonomicznych) 

 9:14 13:14 
16:14 

 
 

Działoszyn droga główna do 
Zgorzelca 

6:30 9:21 13:21 16:21 

Działoszyn przy restauracji 
„Popularna” 

6:31 9:22 13:22 16:22 

Wyszków sklep 6:40 9:31 13:31 16:31 

Wolanów 6:45 9:36 13:36 16:36 

Wyszków sklep 6:50 9:41 13:41 16:41 

Działoszyn przy restauracji 
„Popularna” 

6:59 9:50 13:50 16:50 

Działoszyn droga główna do 
Zgorzelca 

7:00 9:51 13:51 16:51 

Trzciniec ul. Mł. Energetyków (przy 
Zespole Szkół Energetycznych  
i Ekonomicznych) 

 9:58 13:58 16:58 

Zatonie ul. Parkowa (przy 
restauracji „Megawat”) 

 10:02 14:02 17:02 

Bogatynia ul. Środkowa   10:05 14:05 17:05 

Bogatynia ul. Zgorzelecka  10:07 14:07 17:07 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego 
(Tesco) 

 10:08 14:08 17:08 

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego 
(teren dworca autobusowego) 

 10:09 14:09 17:09 

Bogatynia ul. II AWP - BOK  10:10 14:10 17:10 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ……. .2019 
 
 
 

Zestawienie ilości wzkm na cały okres świadczenia usługi w komunikacji 
pozamiejskiej w okresie 01.07.2019r. – 31.12.2019r. 

 
Trasy: Bogatynia – Wyszków – Bogatynia; Porajów – Kopaczów - Porajów; Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia 

Wyliczenie ilości wozokilometrów w poszczególnych dniach 
 

Rodzaj dni 
 

Ilość dni 
 

Ilość km w jednym 
dniu 

Ilość 
wozokilometrów 

Dni robocze 127 151,4 19227,80 

Dni wolne (soboty  
i niedziele) 

57 12,3 701,10 

 
Łączna ilość wozokilometrów w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. - 19928,90 wzkm 
 


