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Część I Instrukcja dla Wykonawców
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Bogatynia
adres:
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
Telefon: 75 77 25 372
REGON 230821517
Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@bogatynia.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://bip.bogatynia.pl/
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
http://bip.bogatynia.pl/
3. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej pzp.
4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty
z możliwością prowadzenia negocjacji
Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji. W celu ulepszenia treści ofert, Zamawiający może zaprosić do negocjacji
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli w postępowaniu oferty nie podlegające odrzuceniu.
Ewentualne negocjacje będą dotyczyły wyłącznie elementów treści ofert, które podlegają
ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Po zakończonych negocjacjach Zamawiający zaprosi
Wykonawców do składania ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta
najkorzystniejsza.
5. Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
60112000 - 6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części:
- część pierwsza - dotyczy wykonania usług przewozowych na terenie miasta Bogatynia
w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
- część druga – dotyczy wykonania usług przewozowych na terenie gminy Bogatynia
w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia części pierwszej jest wykonywanie usług przewozowych na
terenie miasta Bogatynia, w ramach regularnych przewozów osób, wg wyznaczonych tras
i godzin przejazdu stanowiących załącznik nr 1 do umowy dla część I. Łączna ilość
wozokilometrów została wyszczególniona w załączniku nr 2 do umowy dla część I.
3.1.2. Przedmiotem zamówienia części drugiej jest wykonywanie usług przewozowych na
terenie gminy Bogatynia w ramach regularnych przewozów osób, na trasach:
- Bogatynia - Jasna Góra – Bogatynia,
- Bogatynia - Wolanów - Wyszków – Bogatynia,

Wykaz wyznaczonych tras i godzin przejazdu został zamieszczony w załączniku nr 1 do
umowy dla części II, natomiast łączna ilość wozokilometrów została wyszczególniona
w załączniku nr 2 do umowy dla części II.
3.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w rozkładach jazdy (w tym
zmiany tras, przebiegu linii lub uruchomienia nowych linii) i wynikających z nich zmian obsad
taborowych i ilości wozokilometrów, zawieszenia lub likwidacji linii, jeżeli konieczność
dokonania zmian będzie wynikała z prowadzonych przez Zamawiającego obserwacji i badań
marketingowych rynku komunikacji lub innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć w chwili zamówienia. W przypadku konieczności dokonania zmian, Zamawiający
zobowiązuje się do dokonania niezbędnych uzgodnień z Wykonawcą na 30 dni przed
terminem wprowadzenia zmian. Zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy powyżej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania
w budżecie Gminy Bogatynia.
W przypadkach nadzwyczajnych, zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
a spowodowanych zamknięciem ruchu na drodze, wypadkiem drogowym, klęską żywiołową
itp., Wykonawca może zmienić trasę lub rozkład jazdy i zobowiązany jest do wprowadzenia
tych zmian, w uzgodnieniu z Zamawiającym, również drogą mailową, w możliwie
najkrótszym czasie. Zmiany mogą nastąpić również na wniosek Wykonawcy za zgodą
Zamawiającego.
3. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) staranne i należyte wykonywanie usług. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi
przewozowe na dobrym poziomie organizacyjno-technicznym, sprawnym technicznie
taborem oraz dobrze przygotowaną pod względem zawodowym kadrą;
b) punktualne przestrzeganie 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) dopuszczenie do eksploatacji tylko pojazdu sprawnego technicznie i o estetycznym
wyglądzie wewnętrznym i zewnętrznym, posiadającego aktualne badania techniczne
dopuszczające pojazd do ruchu drogowego oraz obowiązkowe ubezpieczenia
komunikacyjne OC i NW;
d) zapewnienie pasażerom pełnej informacji poprzez umieszczenie na przystankach:
- wyciągu z obowiązującego cennika opłat, zawierającego także ceny biletów ulgowych,
- wyciągu przepisów porządkowych oraz wyciągu opracowanego przez przewoźnika
regulaminu przewozu osób czy niezbędnych komunikatów dla pasażerów,
- aktualnych rozkładów jazdy oraz zmian dotyczących kursowania, koszty związane ze
zmianami rozkładu jazdy w czasie obowiązywania umowy ponosi Wykonawca,
- informacji o zakazie palenia wyrobów tytoniowych zgodnie z art. 5 ust. 1a ustawy z dnia
9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 276);
e) umieszczanie informacji o przepisach porządkowych, regulaminach oraz innych ulotek
i materiałów informacyjnych, dostarczanych przez Zamawiającego;
f) dbanie na bieżąco o należyty stan techniczny, estetyczny i czytelność rozkładów jazdy,
a także uzupełnienia na bieżąco, na własny koszt brakujących rozkładów i wymieniania
nieczytelnych i nieestetycznych;
g) ponoszenie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody w mieniu i na osobie,
wyrządzone osobom trzecim w czasie wykonywania umowy, powstałe zarówno z winy
umyślnej jak i nieumyślnej Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił żadnej
odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi
uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy;
h) wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela, kompetentnego do podejmowania decyzji,
do codziennego kontaktu z Zamawiającym. Zadaniem przedstawiciela będzie także
codzienny, bezpośredni nadzór nad pracą kierowców, zapewnienie codziennej kontroli stanu
technicznego pojazdów oraz kontrola punktualności wyjazdów autobusów na trasy;
i) terminowe wykonanie usługi, według ustalonego rozkładu jazdy;

j) 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 (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 854 ze zm.);
k) posiadanie kasy fiskalnej umożliwiającej sprzedaż biletów jednorazowych normalnych
i ulgowych;
l) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich zaistniałych lub przewidywanych
przeszkodach w świadczeniu usług, w szczególności o wszelkich zdarzeniach drogowych
z udziałem autobusów Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie
przewozu lub braku jego realizacji w sytuacjach nieprzewidywalnych spowodowanych
niedrożnością dróg, w wyniku np. intensywnych opadów śniegu, gołoledzi lub innych, złych
warunków pogodowych.
ł) zaspokajanie we własnym zakresie wszelkich roszczeń zgłaszanych przez pasażerów
w zakresie świadczonych usług oraz przekazywania do Zamawiającego kopii takich skarg
i reklamacji wraz z informacjami o sposobie ich załatwiania (kopie odpowiedzi na skargi
i reklamacje);
m) posiadanie autobusu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymienione w pkt 3.7.
SWZ oraz w razie awarii niezwłocznego podstawienia do kontynuowania kursu. Wykonawca
gwarantuje, iż w sytuacji awaryjnej na własny koszt zabezpieczy zastępczy środek
transportu, w sposób zapewniający przewóz osób w czasie do 1 godziny od chwili
wystąpienia awarii. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego (awaria, stłuczka) lub
utrudnień w ruchu powodujących opóźnienie lub brak możliwości przyjazdu autobusu,
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować telefonicznie Wydział
Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej (tel. 75 77 25 212) o wystąpieniu
takiego zdarzenia;
n) zapewnienie ciągłości wykonania zamówienia w okresie i na warunkach określonych
w umowie, także poprzez zorganizowanie zastępczego wykonania przewozów przez innego
przewoźnika na koszt i ryzyko Wykonawcy, na warunkach określonych w umowie,
a w przypadku przemijających zdarzeń losowych uniemożliwiających przejściowo wykonanie
umowy przy użyciu własnych pojazdów Wykonawcy. W takich okolicznościach Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i uzyskać zgodę na wybór zastępczego
przewoźnika;
o) prowadzenie ewidencji ilości sprzedanych biletów oraz składania Zamawiającemu, na jego
wniosek, sprawozdań z realizacji umowy, zawierające badanie potoków pasażerskich
z wyszczególnieniem ilości pasażerów korzystających ze zniżek i przejazdów bezpłatnych,
określonych odrębnymi przepisami;
p) prowadzenie kontroli biletów oraz windykacji należności wynikających z przejazdu bez
ważnego dokumentu przewozu;
r) zapewnienie, aby osoby kierujące pojazdami spełniały wymagania określone w art. 39a
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, posiadały aktualne przeszkolenia
w zakresie BHP i przeciwpożarowym oraz posiadały zaświadczenia o niekaralności.
3.4. Wpływy ze sprzedaży biletów i wyegzekwowanych opłat dodatkowych są dochodami
Wykonawcy.
3.5. Zamawiający ustala cenę biletu dla części I na wszystkich liniach w wysokości 2,00zł
(słownie złotych: dwa).
3.5.1. Pasażerowie, którzy ukończyli 65 rok życia są uprawnieni do zniżki w wysokości 50%
ceny biletu – (1zł słownie złotych: jeden).
3.5.2. Pasażerowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności zwolnieni są z opłat za
przejazdy.
3.5.3. Dzieci do zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończyły 7 rok życia
zwolnione są z opłat za przejazd.
3.6. Wykonawca dla części II, pobiera opłaty za bilety, które stanowią jego dochód.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich ustawowych ulg za przejazdy
w komunikacji miejskiej.

3.7. Autobusy przeznaczone do realizacji usług przewozowych winny spełniać wymagania
przepisów w sprawie dopuszczenia autobusów do ruchu (określone w §22 Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.) oraz
spełniać niżej wymienione wymagania:
a) posiadać właściwe i czytelne oznakowanie (zgodne z art. 57 ust. 1 oraz art. 58 ust 1
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 450 ze
zm.) pojazdów poprzez umieszczenie na pojazdach,
widocznych z zewnątrz tablic
informacyjnych o numerze linii (z przodu i z tyłu pojazdu), oznaczenie przystanku
docelowego oraz logo Miasta i Gminy Bogatynia (na bokach autobusu - duży format –
dotyczy przewozów na terenie miasta),
b) w zakresie komfortu podróżowania musi posiadać: oświetlenie, klimatyzację, ogrzewanie,
miejsca dla podróżnych z bagażem (zakupami) oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych na
wózkach – zakres „miejsca dla osób niepełnosprawnych na wózkach” dotyczy tylko
przewozów na terenie miasta część I.
Zamawiający informuje, że brak sprawnego systemu ogrzewania oraz klimatyzacji
spowoduje naliczenie kar przez Zamawiającego.
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) – dotyczy tylko przewozów na terenie miasta
część I.
3.8. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania na i w autobusach reklam z wyłączeniem
zleconych przez Zamawiającego lub z nim uzgodnionych.
3.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli wykonywania przedmiotu
zamówienia oraz prawo dokonywania przeglądów stanu technicznego danego pojazdu,
niezależnie od przeglądów dokonywanych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym,
na koszt Wykonawcy, w przypadku wątpliwości, co do stanu technicznego danego pojazdu.
3.10. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia doraźnych czynności
kontrolnych wykonywanych przewozów w szczególności: punktualności przewozów,
zgodności pojazdu realizującego przewóz dzieci oraz ważności polis OC i NNW czy badań
technicznych pojazdu. Czynności te mogą dotyczyć również:
- sprawdzanie dokumentów związanych z wykonywaniem umowy (wymaganych pozwoleń,
stanu technicznego pojazdów czy komfortu przewozu),
- oznakowania autobusów,
- sprawdzenia uprawnień osób przebywających w autobusie na trasie przewozu.
3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo, wspólne z Policją, do wykonywania kontroli
Wykonawcy i Podwykonawców w zakresie stanu technicznego pojazdów oraz kwalifikacji
i czasu pracy kierowców. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania
prawa pracy przez Wykonawcę i Podwykonawców, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
3.12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia kierowców przez cały
okres realizacji umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów
potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu ich zatrudnienia.
Kontrola taka może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
3.13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawców, jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
3.14. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami zapewni wszelkie zobowiązania
wynikające z umowy z Zamawiającym w szczególności w zakresie odpowiedzialności
i ubezpieczenia.
3.15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia autobusów powstałe
w wyniku złego stanu nawierzchni dróg. Wykonawca powinien dostosować pojazdy do
warunków drogowych na danych trasach.
3.16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dla określonej grupy osób
przejazdów bezpłatnych i przejazdów ulgowych.

3.17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego umieszczania reklam na
i w autobusie wykonującym przedmiot zamówienia.
3.18. Wykonawca zobowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego o wszystkich
przypadkach uszkodzenia autobusu, uczestniczenia w kolizjach i wypadkach drogowych,
pożarze, awarii i innych zdarzeniach umożliwiających wykonywanie usług przewozowych
- niezwłocznie, nie później niż następnego dnia po zdarzeniu.
3.19. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję wykonanych przeglądów, napraw
i obsług technicznych, zawierających datę ich wykonania, nazwę użytego materiału
eksploatacyjnego, jego rodzaj i typ.
3.20. Wykonawca zobowiązany jest chronić autobus wraz ze znajdującym się
wyposażeniem, przed jego uszkodzeniem, zniszczeniem i dewastacją.
6. Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany termin realizacji zamówienia dla części I i II od 1 stycznia 2022r.
do 31 grudnia 2022r.
2. W przypadku przedłużenia się czynności związanych z wyborem oferty najkorzystniejszej,
co może spowodować zawarcie umowy bądź umów po dniu 1 stycznia 2022r. 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.
7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy
Projektowane postanowienia umów w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tych umów, określone zostały w części III SWZ.
8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający
będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (należy wybrać
skrzynkę /UMiGBog/SkrytkaESP).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania
z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz
Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może
być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@bogatynia.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia.publiczne@bogatynia.pl – za
wyjątkiem oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
9. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- Piotr Wysocki – sprawy formalno – prawne, e-mail: piotr.wysocki@bogatynia.pl
10. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
19.01.2022r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego (wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków
pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą.
11. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w wysokościach nieprzekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego każda
z części (tj. część 1 -125.537,81zł netto, część 2 – 64.185,80zł netto). Warunki na jakich
zostaną udzielone zamówienia będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania
określone w projektowanych postanowieniach umowy i jego załącznikach oraz w SWZ.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnego zamówienia o których mowa wyżej
zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia
zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
12. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w pkt 19 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają
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 2021r.,
poz. 919 ze zm.) lub ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dokumenty o których mowa
wyżej muszą być ważne przez cały termin wykonania zamówienia – warunek dotyczy części
I i II.
3) sytuacji ekonomicznej lub 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 i II.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie
obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia
postępowania Zamawiający uznaje datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs
NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania tych warunków Wykonawcy muszą wykazać, że:
4.1) 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 :
- 50.000 wozokilometrów – warunek dla części I.
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 50.000 wozokilometrów – warunek
dla części I.
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).
4.2) Dysponują:
a) co najmniej 1 autobusem nie starszym niż z 2000r. o ilości miejsc siedzących minimum 22
oraz miejsc stojących minimum 33, 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
(t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.) oraz spełniającym wymagania z pkt 3.7. SWZ.
Dysponują dodatkowo autobusem zastępczym o parametrach opisanych jak wyżej –
warunek dotyczy części I.

Uwaga. Jeżeli wykonawca przedstawi w wykazie posiadanych środków transportu autobus,
który jest nie niż z 2018r. i spełniający europejskie standardy emisji spalin EURO 6
(europejskie normy emisji spalin silników pojazdów samochodowych), zobowiązany jest do
wykorzystywania autobusu jako autobus podstawowy do realizacji przedmiotu zamówienia
w sposób ciągły (tj. w każdym dniu świadczenia usługi).
b) co najmniej 2 autobusami nie starszymi niż z 2000r. o ilości miejsc siedzących minimum
14 (każdy) przystosowanymi do regularnej publicznej komunikacji zgodnie
z rozporządzeniem 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 spełniającymi wymagania z pkt 3.7. SWZ. Dysponują dodatkowo
autobusem zastępczym o parametrach opisanych jak wyżej – warunek dotyczy części II.
Uwaga. Jeżeli wykonawca przedstawi w wykazie posiadanych środków transportu autobus
lub autobusy, który/e są nie starsze niż z 2018r. i spełniające europejskie standardy emisji
spalin EURO 6 (europejskie normy emisji spalin silników pojazdów samochodowych),
zobowiązany jest do wykorzystywania autobusu/ów jako autobus/y podstawowy/e do
realizacji przedmiotu zamówienia w sposób ciągły (tj. w każdym dniu świadczenia usługi).
4.3) 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
(t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 1212 ze zm.) – warunek dotyczy części I.
2) co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania autobusami
(kategoria D), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
(t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 1212 ze zm.) – warunek dotyczy części II.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
złożenia podmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt 14 ppkt 2 SWZ.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie wraz z załącznikami oraz
innych oświadczeniach i dokumentach, złożonych przez Wykonawcę w trakcie
postępowania, wg formuły spełnia/nie spełnia.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w
warunki.
13. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na
komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8,
10). Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.
3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.
4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego
lub podpisu zaufanego.
5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do
którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).
W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder
zawierający dokumenty składające się na ofertę.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),
które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie.
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie
traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez
Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.
7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza oferty, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 i 1a do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego
przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje
wymagane w formularzu ofertowym.
9. Do oferty należy dołączyć:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Wzór oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepoleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy
z Wykonawców.
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres realizacji zadania (załącznik nr 3 do SWZ) – jeżeli dotyczy Wykonawcy.
e) oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 9 do SWZ);
f) Dowód/dokument wniesienia wadium w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, chyba że z treści wadium wynika, że podpis taki nie jest
wymagany w celu jego realizacji.
g) Następujące przedmiotowe środki dowodowe: - nie dotyczy.
10. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.
11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, musi być złożone w oryginale w takiej samej formie,
jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też
poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
Powyższa regulacja dotyczy również zobowiązania podmiotu trzeciego.

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
14. Postanowień ust. 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy
potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert
lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
14. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
(załącznik nr 2 do SWZ) i dokumenty wymienione w pkt 13 ppkt 9 w zakresie jakim dotyczą
Wykonawcę.
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SWZ);
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, ilości wozokilometrów,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 5 do SWZ) – tylko dla
części I;
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SWZ);
d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 7 i 7a do SWZ);
e) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego (załącznik nr 8 do SWZ);
f) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
g) 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.

h) zezwolenia 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 2021r., poz. 919 ze zm.) lub ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób, wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dokumenty
o których mowa wyżej muszą być ważne przez cały termin wykonania zamówienia.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na
etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
aktualnych na dzień ich złożenia;
4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać
Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
7. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej – składa dokument
wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
9. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
15. Informacja o poleganiu przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa
w niniejszej SWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 3 do SWZ.

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem wykonawcy.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 14
ppkt 2 lit. a) SWZ, także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału
w postepowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
16. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie
zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie, o którym mowa w punkcie 14 ppkt 2 lit. a) SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oprócz oświadczenia o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia składają oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez
poszczególnych Wykonawców (załącznik nr 9 do SWZ).
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
17. Sposób oraz termin składania ofert
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty
opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia
21.12.2021r., do godz. 10:00.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą formularza do złożenia lub wycofania oferty
na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy
zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za
pośrednictwem formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika
dostępnej na miniPortalu.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
18. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2021r., o godzinie 10:15.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na
sfinansowanie zamówienia.
4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

19. Podstawy wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨ , z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp,
Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1. w art. 108 ust. 1 pzp oraz
2. w art. 109 ust. 1 punkt:
4) Wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2. Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postepowania o udzielenie zamówienia.
20. Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca dla każdej części w formularzu oferty podaje całkowitą 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 (dla każdej części osobno) jako:
iloczyn łącznej ilości wozokilometrów wykazanej w zestawieniu ilości wozokilometrów
za 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 projektów umów dla części I i II lub wprowadzenie dodatkowych
tras miejskich określonych w załączniku nr 1 do projektów umów dla części I i II.
3. Ceny ofertowe oraz ryczałtowe stawki za 1 wozokilometr muszą być wyliczone
z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
4. Ceny za 1 wozokilometr określone przez Wykonawcę dla części I i II zamówienia są
cenami ryczałtowymi, stałymi, jednoznacznymi, ostatecznymi i pozostają stałe przez cały
okres realizacji umów.
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.”
5. Wykonawca w cenach ryczałtowych, o których mowa w pkt 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, koszty związane z zagwarantowaniem środków ochrony indywidualnej dla
kierowców oraz inne koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu
zamówienia.
6. Wykonawca poda w formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT)
właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień
składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku
od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje
odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN).

8. W ofercie wykonawca ma obowiązek poinformowania zamawiającego, że wybór jego
oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Informacja
musi zawierać wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (proszę
wskazać nazwę, która znajdzie się później na fakturze) oraz wskazanie wartości tego towaru
lub usługi bez kwoty podatku. Oświadczenie nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki
będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym
zakresie.
21. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert
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 (Kaś)
- waga 35 (pkt)
3. Termin płatności (Ktp)
- waga 5 (pkt)
Łączna suma punktów dla (P o ) badanej oferty określona jest wzorem:
Po = PKc + PKaś + PK tp
W zakresie w/w kryteriów – oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
2. Ocena ofert będzie się odbywała wg następujących zasad:
2.1. Ocena punktowa kryterium ceny (Kc) dokonana zostanie zgodnie z formułą:
PKc =

(Cn) najniższa cena ofertowa brutto
-----------------------------------------------------(Cb) cena badanej oferty brutto

X waga 60pkt

gdzie:
PKc - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach tego kryterium
Cn
- najniższa z oferowanych cen brutto
Cb
- cena brutto badanej oferty
W zakresie kryterium - cena ofertowa brutto - oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Wyliczona punktacja za cenę zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
2.2. Ocena punktowa kryterium aspekty środowiskowe (Kaś) 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 z 2018r. i spełniających europejskie standardy emisji spalin
EURO 6 (europejskie normy emisji spalin silników pojazdów samochodowych).
Część I – Wykonywanie usług przewozowych na terenie miasta Bogatynia w okresie od
01.01.2022r. do 31.12.2022r.
Liczba punktów w tym kryterium przyznana będzie dla każdej oferty według następującej
zasady:
- za zaoferowanie autobusu spełniającego wymagania szczegółowo określone w ppkt 3.7.
SWZ, ale niespełniającego kryterium oceny ofert (aspekty środowiskowe) tj. starszego niż
z 2018r. i niespełniającego europejskiego standardu emisji spalin EURO 6 – Zamawiający
przyzna ofercie badanej – 0 pkt;

- za zaoferowanie jednego autobusu spełniającego wymagania szczegółowo określone
w ppkt 3.7. SWZ nie starszego niż z 2018r. i spełniającego europejskie standardy emisji
spalin EURO 6 – Zamawiający przyzna ofercie badanej – 35 pkt.
Uwaga. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w wykazie posiadanych środków transportu autobus,
który jest nie starszy niż z 2018r. i spełniający europejskie standardy emisji spalin EURO 6
(europejskie normy emisji spalin silników pojazdów samochodowych), zobowiązany jest do
wykorzystywania autobusu jako autobusu podstawowego do realizacji przedmiotu
zamówienia w sposób ciągły (tj. w każdym dniu świadczenia usługi).
Część II – Wykonywanie usług przewozowych na terenie gminy Bogatynia w okresie od
01.01.2022r. do 31.12.2022r.
Liczba punktów w tym kryterium przyznana będzie dla każdej oferty według następującej
zasady:
- za zaoferowanie autobusu spełniającego wymagania szczegółowo określone w ppkt 3.7.
SWZ, ale niespełniającego kryterium oceny ofert (aspekty środowiskowe) tj. starszego niż
z 2018r. i niespełniającego europejskiego standardu emisji spalin EURO 6 – Zamawiający
przyzna ofercie badanej – 0 pkt;
- za zaoferowanie jednego autobusu spełniającego wymagania szczegółowo określone
w ppkt 3.7. SWZ nie starszego niż z 2018r. i spełniającego europejskie standardy emisji
spalin EURO 6 – Zamawiający przyzna ofercie badanej – 20 pkt.
- za zaoferowanie dwóch autobusów spełniających wymagania szczegółowo określone
w ppkt 3.7. SWZ nie starszych niż z 2018r. i spełniających europejskie standardy emisji
spalin EURO 6 – Zamawiający przyzna ofercie badanej – 35 pkt.
Uwaga. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w wykazie posiadanych środków transportu autobus
bądź autobusy, który/e jest/są nie starszy/e niż z 2018r. i spełniający/e europejskie standardy
emisji spalin EURO 6 (europejskie normy emisji spalin silników pojazdów samochodowych),
zobowiązany jest do wykorzystywania autobusu/ów jako autobusu/ów podstawowego/ych do
realizacji przedmiotu zamówienia w sposób ciągły (tj. w każdym dniu świadczenia usługi).
Nie wpisanie w formularzu oferty ilości autobusów spełniających wymogi kryterium
o którym mowa wyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiający na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W zakresie kryterium aspekty środowiskowe (Kaś) oferta może uzyskać maksymalnie 35 punktów.
2.3. Ocena punktowa kryterium zaoferowany termin płatności (Ktp) 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;
Uwaga.
Nie zaoferowanie (pozostawienie w formularzu oferty pustego miejsca) terminu płatności
(comiesięcznej, co dwa miesiące, lub co trzy miesiące) skutkować będzie odrzuceniem oferty
przez Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W zakresie kryterium - Zaoferowany termin płatności (Ktp) oferta może uzyskać
maksymalnie 5 punktów.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej
w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą ilość punktów).

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.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym
w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia,
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu,
a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.
22. Wymagania dotyczące wadium
1. Wysokość wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przetargowego na każdą część osobno do dnia
i godziny wyznaczonych w SWZ jako termin do składania ofert w wysokościach:
Część I - 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy);
Część II - 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące).
2. Forma wadium
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
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:
Tryb podstawowy (art. 275 pkt 2 ustawy) na zadanie pn.:
Część I: Wykonywanie usług przewozowych na terenie miasta Bogatynia w okresie od
01.01.2022r. do 31.12.2022r.
Część II: Wykonywanie usług przewozowych na terenie gminy Bogatynia w okresie od
01.01.2022r. do 31.12.2022r.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2
pkt 2–4 Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP udostępnionego przez miniPortal.
4. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie
zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego
wniesienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 5, powoduje rozwiązanie
stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Prawo
zamówień publicznych, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem
zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128
ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych
lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli było żądane;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
10. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
11. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ spowoduje odrzucenie
oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Prawo zamówień publicznych.
22. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

23. Zmiany umowy
1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian na podstawie
art. 455, ust. 1, pkt 1:
1.1. w przypadku zaistnienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, zmianie ulegnie stawka i wartość podatku VAT oraz cena ofertowa brutto i ceny
jednostkowe brutto przy zachowaniu wartości netto i wartości jednostkowych netto. Zmiany
o których mowa wyżej, będą obowiązywały od momentu wejścia w życie zmian dotyczących
zmienionej stawki VAT lub/oraz podatku akcyzowego;
1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w rozkładach jazdy
(w tym zmiany tras, przebiegu linii lub uruchomienia nowych linii) i wynikających z nich zmian
obsad taborowych i ilości wozokilometrów, zawieszenia lub likwidacji linii, jeżeli konieczność
dokonania zmian będzie wynikała z prowadzonych przez Zamawiającego obserwacji i badań
marketingowych rynku komunikacji lub innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć w chwili zamówienia. W przypadku konieczności dokonania zmian, Zamawiający
zobowiązuje się do dokonania niezbędnych uzgodnień z Wykonawcą na 30 dni przed
terminem wprowadzenia zmian. Zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy powyżej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania
w budżecie Gminy Bogatynia.
W przypadkach nadzwyczajnych, zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
a spowodowanych zamknięciem ruchu na drodze, wypadkiem drogowym, klęską żywiołową
itp., Wykonawca może zmienić trasę lub rozkład jazdy i zobowiązany jest do wprowadzenia
tych zmian, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w możliwie najkrótszym czasie. Zmiany mogą
nastąpić również na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego.
1.3. Zwiększenie bądź zmniejszenie ilości wozokilometrów określonych w załącznikach nr 2
do projektów umów dla części I i II.
1.4. W przypadku przedłużenia się czynności związanych z wyborem oferty
najkorzystniejszej, co może spowodować zawarcie umowy bądź umów po dniu 1 stycznia
2022r. 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.
1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dla określonej grupy osób
przejazdów bezpłatnych i przejazdów ulgowych na wszystkich liniach.
1.6. Zamawiający dopuszcza zmianę pojazdów wymienionych w wykazie pojazdów.
W przypadku zmiany pojazdu zgłoszonego do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu aktualne dokumenty potwierdzające
posiadanie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC i NNW oraz aktualnych badań
technicznych pojazdu. Wykonawca, w przypadku zmiany pojazdu, zobowiązuje się, do
zapewnienia pojazdu o takich samych lub lepszych parametrach niż przedstawiony
w ofercie. Wykonawca nie może zmienić autobusu w trakcie realizacji umowy na autobus
o gorszych parametrach niż te przedstawione w ofercie na podstawie których dokonano
wyboru oferty z uwzględnieniem kryterium aspekty środowiskowe (Kaś).
1.7 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej
z podpisem kwalifikowanym pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach
unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w poniższym zakresie:
a) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest korzystana dla
Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, np. zmiana przystanków, częstotliwości kursów,
b) zmiany nazw, siedzib stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,
c) zmiany trasy realizacji usługi przewozu z powodu okoliczności niezależnych od stron
umowy, m. in. warunkami drogowymi,

d) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących
niemożliwością realizacji przedmiotu umowy,
e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie
treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
f) wskazanym w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
g) terminu realizacji przedmiotu umowy, który może ulec przedłużeniu w uzasadnionych
przypadkach, z powodu okoliczności będących działaniem siły wyższej, wstrzymanie
przewozów przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Strony, która inicjuje zmianę,
a wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
2. Nie stanowi zmiany umowy (brak obowiązku pisemnej zmiany umowy w formie aneksu)
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych czy zmiana osób wskazanych do
kontaktów między Stronami.
3. W przypadku żądania wprowadzenia zmian do umowy zostanie wprowadzona
następująca procedura:
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed planowaną zmianą umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem
konieczności wprowadzenia zmian do umowy,
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy
w terminie 7 dni od otrzymania projektu zmiany (aneksu) umowy.
W przypadku dokonania zmiany umowy, osoba realizująca umowę z ramienia
Zamawiającego, po podpisaniu aneksu, informuje Piotra Wysockiego lub Michała
Andrzejewskiego o dokonanej zmianie celem sprawdzenia czy powyższa zmiana powoduje
konieczność zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie
umowy.
24. Opis części zamówienia, informacja o liczbie części na którą Wykonawca może
złożyć ofertę oraz kryteria mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia
zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej
niż maksymalna liczbie części
1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części:
- część pierwsza - dotyczy wykonywania usług przewozowych na terenie miasta Bogatynia
w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
- część druga – dotyczy wykonywania usług przewozowych na terenie gminy Bogatynia
w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
2. Wykonawcy mogą złożyć maksymalnie dwie oferty, po jednej na każdą z części.
25. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem
art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertę̨.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które
zostały określone w części III SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze
złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać́
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców
albo unieważnić́ postepowanie.
Ponadto w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca złoży zamawiającemu
wykaz, zawierający informacje o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz
czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby.
26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego
w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej” pzp.
27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w okolicznościach, o których mowa w art. 95
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę
(jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), osoby które
będą pełniły funkcję kierowców w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza
wyjątek od ww. zapisu w okolicznościach, gdy prowadzący działalność gospodarczą
osobiście będzie świadczył usługę dowozu jako kierowca pojazdu.
Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania usług przewozowych zobowiązany jest
przedstawić Zamawiającemu wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę, zawierający dane kierowcy (imię i nazwisko), liczbę obsługiwanych stanowisk.
Powyższy wykaz zawierać powinien również dane dotyczące ewentualnych
podwykonawców. W przypadku gdy czynności, o których mowa wyżej wykonywane będą
przez innych, niewskazanych na liście pracowników, Wykonawca zobowiązany będzie przed
przystąpieniem tych pracowników do pracy, przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanej
listy.
Na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż
7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczoną za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopie umów o pracę kierowcy. Kopie
te powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników).

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania.
28. 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 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), 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 Marcin Kuliś,
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.:
Świadczenie usług przewozowych na terenie miasta i gminy Bogatynia w ramach
dwóch zadań:
Zadanie nr 1: Wykonywanie usług przewozowych na terenie miasta Bogatynia
w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
Zadanie nr 2: Wykonywanie usług przewozowych na terenie gminy Bogatynia
w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze
zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób
gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje protokół
postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

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.

Część II Formularz oferty wraz załącznikami

Załącznik nr 1

OFERTA
(dla części I)
Zamawiający
Gmina Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
Nazwa Wykonawcy/Lidera........................................................................................................
ulica .............................................................. nr domu ...................... kod .............................
miejscowość .................................................... powiat ...........................................................
województwo ...............................................................
tel. ............................................., fax. ...................................................................
Adres skrzynki ePUAP ………………………………………………………………………………
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………
(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

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. ...................................................................
Adres skrzynki ePUAP ………………………………………………………………………………
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………
(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

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”

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, udzielane w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod nr 2021/BZP 00309298/01 w dniu 10.12.2021r., oferujemy wykonanie usług
przewozowych na terenie miasta Bogatynia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,
zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia za:
wstępną cenę ofertowa w wysokości – ............................ zł brutto
wynagrodzenie ryczałtowe za jeden wozokilometr w wysokości - ……………… zł brutto
w tym:
- wynagrodzenie ryczałtowe netto - ……………….. zł
- podatek wg stawki … % VAT, w wysokości ………..............zł
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 3.7. SWZ (między innymi przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,
posiadający klimatyzację i ogrzewanie) nie starszy niż z 2018r. i spełniający europejskie
standardy emisji spalin EURO 6
Uwaga. Jeżeli Wykonawca zaoferuje autobus, który jest nie starszy niż z 2018r. i spełniający
europejskie standardy emisji spalin EURO 6 (europejskie normy emisji spalin silników
pojazdów samochodowych), zobowiązany jest do wykorzystywania autobusu jako autobusu
podstawowego do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób ciągły (tj. w każdym dniu
świadczenia usługi).
Nie wpisanie w formularzu oferty ilości autobusów spełniających wymogi kryterium
o którym mowa wyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Zaoferowany termin płatności – KRYTERIUM OCENY OFERT:
Oświadczamy, że wynagrodzenie za realizację zadania pn.: „Wykonanie usług
przewozowych na terenie miasta Bogatynia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.”,
będzie nam płacone …………………………. (co miesiąc co dwa lub co trzy miesiące).
(należy wpisać właściwe)

Nie wpisanie w formularzu oferty terminu płatności skutkować będzie odrzuceniem oferty
przez Zamawiającego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Oświadczam (my), że:
1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 01.01.2022r.
do dnia 31.12.2022r.
2. 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.

3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
19.01.2022r.
4. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie
warunki w niej zawarte.
5. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia
niniejszej oferty.
6. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:
1) ……………………………………………………………………………………………..………..
2) ………………………………………………………………………………………………………
część zadania i nazwa podwykonawcy

7. Zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w części III
Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.
8. Podajemy nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4
a) nazwa (firma) podmiotu: ..................................................................................................*
(w zakresie spełniania warunków, o których mowa art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 w zakresie
opisanym w punkcie 12 SWZ);
b) nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych*
*niepotrzebne skreślić
9. Wadium w kwocie ............................. zł zostało wniesione w dniu … . … . 2021r.
w formie ………………………………………………………....................................................
9.1. 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)

10. Złożona oferta (oświadczenie dotyczy instytucji tzw. „odwróconego VAT”)

nie prowadzi do powstania u Zamawiającego
z przepisami o podatku od towarów i usług;

obowiązku

podatkowego

zgodnie

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

11. Oświadczamy na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, że:
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:
Numery stron w ofercie
Lp.

Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji
od

do

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów:
……………………………………………………………………………….
12. Dysponujemy dodatkowym autobusem zastępczym w przypadku awarii o parametrach
szczegółowo określonych w ppkt 3.7. SWZ.
13. Zatrudniam (zatrudnię) na umowę o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności
opisane w pkt 27 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Obowiązek ten dotyczy również
podwykonawców, zgodnie z wymogiem zawartym w pkt 27 SWZ.
13. Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą - ………………………….*
*wpisać właściwe

14. Faktury będę przekazywane ………..……………………………………………………….
należy podać właściwą formę (elektronicznie, papierowo, za pomocą platformy elektronicznego fakturowania PEF)

15. Następujące podmiotowe środki dowodowe Zamawiający może pobrać bezpłatnie
z ogólnodostępnych baz danych:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(proszę wskazać podmiotowy środek dowodowy oraz link do strony z którego można pobrać dokument)

16. 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).

Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów:
(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę):
1. ..........................................
2. ..........................................
3. ..........................................
4. ..........................................
5. ..........................................
6. ..........................................
7. ..........................................
8. ..........................................
Oferta składa się z .......... ponumerowanych stron.
Podpisano .................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 1a
OFERTA
(dla części II)
Zamawiający
Gmina Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
Nazwa Wykonawcy/Lidera........................................................................................................
ulica .............................................................. nr domu ...................... kod .............................
miejscowość .................................................... powiat ...........................................................
województwo ...............................................................
tel. ............................................., fax. ...................................................................
Adres skrzynki ePUAP ………………………………………………………………………………
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………
(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

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. ...................................................................
Adres skrzynki ePUAP ………………………………………………………………………………
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………
(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

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”

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, udzielane w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod nr 2021/BZP 00309298/01 w dniu 10.12.2021r., oferujemy wykonanie usług
przewozowych na terenie gminy Bogatynia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,
zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia za:
wstępną cenę ofertowa w wysokości – ............................ zł brutto
wynagrodzenie ryczałtowe za jeden wozokilometr w wysokości - ……………… zł brutto
w tym:
- wynagrodzenie ryczałtowe netto - ……………….. zł
- podatek wg stawki … % VAT, w wysokości ………..............zł
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 3.7. SWZ (między innymi posiadający klimatyzację i ogrzewanie) nie starszy niż
z 2018r. i spełniający europejskie standardy emisji spalin EURO 6
Uwaga. Jeżeli Wykonawca zaoferuje autobus, który jest nie starszy niż z 2018r. i spełniający
europejskie standardy emisji spalin EURO 6 (europejskie normy emisji spalin silników
pojazdów samochodowych), zobowiązany jest do wykorzystywania autobusu jako autobusu
podstawowego do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób ciągły (tj. w każdym dniu
świadczenia usługi).
Nie wpisanie w formularzu oferty ilości autobusów spełniających wymogi kryterium
o którym mowa wyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Zaoferowany termin płatności – KRYTERIUM OCENY OFERT:
Oświadczamy, że wynagrodzenie za realizację zadania pn.: „Wykonanie usług
przewozowych na terenie gminy Bogatynia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.”,
będzie nam płacone …………………………. (co miesiąc co dwa lub co trzy miesiące).
(należy wpisać właściwe)

Nie wpisanie w formularzu oferty terminu płatności skutkować będzie odrzuceniem oferty
przez Zamawiającego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Oświadczam (my), że:
1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 01.01.2022r.
do dnia 31.12.2022r.
2. 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.

3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
19.01.2022r.

4. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie
warunki w niej zawarte.
5. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia
niniejszej oferty.
6. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:
1) ……………………………………………………………………………………………..………..
2) ………………………………………………………………………………………………………
część zadania i nazwa podwykonawcy

7. Zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w części III
Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.
8. Podajemy nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4
a) nazwa (firma) podmiotu: ..................................................................................................*
(w zakresie spełniania warunków, o których mowa art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 w zakresie
opisanym w punkcie 12 SWZ);
b) nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych*
*niepotrzebne skreślić
9. Wadium w kwocie ............................. zł zostało wniesione w dniu … . … . 2021r.
w formie ………………………………………………………....................................................
9.1. 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)

10. Złożona oferta (oświadczenie dotyczy instytucji tzw. „odwróconego VAT”)

nie prowadzi do powstania u Zamawiającego
z przepisami o podatku od towarów i usług;

obowiązku

podatkowego

zgodnie

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

11. Oświadczamy na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, że:
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:
Numery stron w ofercie
Lp.

Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji
od

do

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów:
……………………………………………………………………………….
12. Dysponujemy dodatkowym autobusem zastępczym w przypadku awarii o parametrach
szczegółowo określonych w ppkt 3.7. SWZ.
13. Zatrudniam (zatrudnię) na umowę o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności
opisane w pkt 27 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Obowiązek ten dotyczy również
podwykonawców, zgodnie z wymogiem zawartym w pkt 27 SWZ.
13. Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą - ………………………….*
*wpisać właściwe

14. Faktury będę przekazywane ………..……………………………………………………….
należy podać właściwą formę (elektronicznie, papierowo, za pomocą platformy elektronicznego fakturowania PEF)

15. Następujące podmiotowe środki dowodowe Zamawiający może pobrać bezpłatnie
z ogólnodostępnych baz danych:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(proszę wskazać podmiotowy środek dowodowy oraz link do strony z którego można pobrać dokument)

16. 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).

Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów:
(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę):
1. ..........................................
2. ..........................................
3. ..........................................
4. ..........................................
5. ..........................................
6. ..........................................
7. ..........................................
8. ..........................................
Oferta składa się z .......... ponumerowanych stron.
Podpisano .................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2
(dla części I i II)
Wykonawca:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie Wykonawcy
(składane wraz z ofertą)
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie usług
przewozowych na terenie miasta Bogatynia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
(część I) / Wykonanie usług przewozowych na terenie gminy Bogatynia w okresie
od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. (część II)*, prowadzonego przez Gminą Bogatynia,
w imieniu której działa Wojciech Dobrołowicz - Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
oświadczam, co następuje:
1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O WYKLUCZENIU:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
…………….……., dnia … . … .2021r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)
2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O WYKLUCZENIU:
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art.………….ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 oraz art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………….……., dnia … . … .2021r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)

3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZ
WYKONAWCĘ:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt 12 specyfikacji warunków zamówienia.
…………….……., dnia … . … .2021r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)
4. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na
zasobach następującego/ych podmiotu/ów (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG):

……………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………….., w następującym zakresie: ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……., dnia … . … .2021r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)
5. 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.
…………….……., dnia … . … .2021r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)
6. OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA, O WYKLUCZENIU:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
…………….……., dnia … . … .2021r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis przedstawiciela podmiotu, na
którego zasoby powołuje się Wykonawca)

7. OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA, O WYKLUCZENIU:
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art.………….ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 oraz
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………….……., dnia … . … .2021r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis przedstawiciela podmiotu, na
którego zasoby powołuje się Wykonawca)

8. OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
WYKONAWCA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

SIĘ

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt 12 specyfikacji warunków zamówienia w zakresie udostępnionych Wykonawcy
zasobów.
…………….……., dnia … . … .2021r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis przedstawiciela podmiotu, na
którego zasoby powołuje się Wykonawca)

9. OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA, 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.
…………….……., dnia … . … .2021r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis przedstawiciela podmiotu, na
którego zasoby powołuje się Wykonawca)

Oświadczamy że, następujące podmiotowe środki dowodowe Zamawiający może
pobrać bezpłatnie z ogólnodostępnych baz danych:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(proszę wskazać podmiotowy środek dowodowy oraz link do strony z którego można pobrać dokument)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami (*) świadom/świadomi(*) odpowiedzialności karnej z art. 233
kodeksu karnego.
(*) niepotrzebna skreślić
Uwaga:
1) Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę oraz przedstawiciel podmiotu, na którego
zasoby powołuje się wykonawca.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia powyższy dokument
podpisują i składają oddzielnie wszyscy członkowie.

Załącznik nr 3
(dla części I i II)
.......................................
Nazwa Wykonawcy

……....................................
Miejscowość, data
ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia
(składane wraz z ofertą – jeżeli dotyczy)
Ja(/My)
niżej
podpisany(/ni)
………………….……………..………………
upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc

…………………………….………………………………….…………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………
(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. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 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)

Załącznik nr 4
(dla części I i II)
.......................................
Nazwa Wykonawcy

……....................................
Miejscowość, data

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
(oświadczenie składane na wezwanie)

Stosownie do treści art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) biorąc udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie usług przewozowych na
terenie miasta Bogatynia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. (część I) / Wykonanie
usług przewozowych na terenie gminy Bogatynia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
(część II)* niniejszym informuję/my, że:
- Nie należę/my* wspólnie z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty
w niniejszym postępowaniu, do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.**
- Należę/my, wspólnie z Wykonawcą*:
……………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę Wykonawcy)

który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu, do grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Jednocześnie
załączam dokumenty/informacje (wymienić poniżej i przekazać /przesłać Zamawiającemu)**:
a) ………………………………….……………………………….……………………………………,
b) …………………………………….……………………………….…………………………………,
c) …………………………………….……………………………….…………………………………,
potwierdzające, że oferty został przygotowane niezależnie od siebie.

…………….……., dnia … . … .2021r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)
* niepotrzebne skreślić.
**Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 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.

Załącznik nr 5
(dla części I)
.......................................
Nazwa Wykonawcy

……....................................
Miejscowość, data

Wykazu usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia zgodnie z warunkiem określonym w pkt 12 ppkt 4), 4.1) SWZ,
zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, ilości wozokilometrów, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na
rzecz których usługi te zostały wykonane. Wykazane usługi muszą być poparte
dowodami potwierdzającymi, że zostały wykonane w sposób należyty oraz
potwierdzać spełnianie warunku.
(składane na wezwanie)
Lp.

Nazwa
Rodzaj i zakres
i lokalizacja wykonanych usług
zadania

Termin
rozpoczęcia
i zakończenia
realizacji
usług

Wartość brutto
Ilość
zrealizowanych usług wozokilometrów
(Minimalna ilość
wozokilometrów
w ramach jednej
umowy
50.000)

Zamawiający
(nazwa, adres,
telefon)

UWAGA:
W przypadku, gdy przedstawiona w wykazie wykonanych usług - usługa, obejmuje szerszy
zakres prac, niż usługa określona w warunku w pkt 12 ppkt 4), 4.1) swz, a łączna wartość
przekracza kwotę: określoną w pkt 12 ppkt 4), 4.1) swz, wymaga się od Wykonawcy
jednoznacznego określenia w ww. dokumencie wartości usług związanych z usługą
wymaganą na potwierdzenie spełnienia warunku pkt 12 ppkt 4), 4.1) swz

…………….……., dnia … . … .2021r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)

Załącznik nr 6
(dla części I i II)
.......................................
Nazwa Wykonawcy

……....................................
Miejscowość, data

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
o kwalifikacjach określonych pkt 12 ppkt 4), 4.3) SWZ.
(składane na wezwanie)
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*

1

2

Uwaga:
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.
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.

…………….……., dnia … . … .2021r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)

Załącznik nr 7
(dla części I)
.......................................
Nazwa Wykonawcy

……....................................
Miejscowość, data

Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego określonych pkt 12 ppkt 4), 4.2), lit. a SWZ.
(składane na wezwanie)

1. Ilość miejsc:
- siedzących
- stojących
2. Klimatyzacja
L.p. Marka, model,
nr rejestracyjny 3. Przystosowany do
przewozu osób
niepełnosprawnych
1.

1. ..………..
- …………….
- …………….
2. TAK/NIE*
3. TAK/NIE*

Rodzaj posiadania (X)
Rok produkcji /
Europejski standard
emisji spalin

Własność

Dzierżawa/
Najem

Rok produkcji ………….
EURO ………….

*niepotrzebne skreślić

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 3.7. SWZ.

…………….……., dnia … . … .2021r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)

Załącznik nr 7a
(dla części II)
.......................................
Nazwa Wykonawcy

……....................................
Miejscowość, data

Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego określonych pkt 12 ppkt 4), 4.2), lit. b SWZ.
(składane na wezwanie)

1. Ilość miejsc:
- siedzących
L.p. Marka, model, - stojących
nr rejestracyjny 2. Klimatyzacja
1.

2

1. …………..
- …………….
- …………….
2. TAK/NIE*
1. …………..
- …………….
- …………….
2. TAK/NIE*

Rodzaj posiadania (X)
Rok produkcji /
Europejski standard
emisji spalin

Własność

Dzierżawa/
Najem

Rok produkcji ………….
EURO ………….
Rok produkcji ………….
EURO ………….

*niepotrzebne skreślić

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 3.7. SWZ.

…………….……., dnia … . … .2021r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)

Załącznik nr 8
(dla części I i II)
.......................................
Nazwa Wykonawcy

……....................................
Miejscowość, data

(w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

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

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI
ZAWARTYCH W OŚWIACZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY
(składane na wezwanie)
składane na podstawie §2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Wykonanie usług przewozowych na terenie miasta Bogatynia w okresie od 01.01.2022r. do
31.12.2022r. (część I) / Wykonanie usług przewozowych na terenie gminy Bogatynia w
okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. (część II)*
Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
są aktualne.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam/my*, że wszystkie 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.
*niewłaściwe skreślić

…………….……., dnia … . … .2021r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)
Informacja dla Wykonawcy:
Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 9
(dla części I i II)
Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia:
………………………………………………………………………

……....................................
Miejscowość, data

………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

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

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O ZAKRESIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW
WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Wykonanie usług przewozowych na terenie miasta Bogatynia w okresie od 01.01.2022r. do
31.12.2022r. (część I) / Wykonanie usług przewozowych na terenie gminy Bogatynia
w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. (część II)*
oświadczamy, że:
1.
Wykonawca …………………………………….. zrealizuje następujące usługi
(nazwa i adres Wykonawcy)
……………………..…………………………………………………………………………

2.

Wykonawca …………………………………….. zrealizuje następujące usługi
(nazwa i adres Wykonawcy)

…………………….…………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam/my*, że wszystkie 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.
*

niewłaściwe skreślić

…………….……., dnia … . … .2021r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)

Informacja dla Wykonawcy:
Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwaga: Niniejsze oświadczenie wypełniają Wykonawcy w przypadku, gdy wspólnie ubiegają
się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu w zakresie - uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz zdolności
technicznej lub zawodowej.

Część III Projekt umowy dla części I postępowania
Nr referencyjny I.272. … . …………. .PW
UMOWA NR CRU. ………… . ……….
zawarta w dniu … . … . ……….. w Bogatyni pomiędzy:
1. Gminą Bogatynia, w imieniu której działa Wojciech Dobrołowicz - Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
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 umowy „Wykonawcą”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o zamówienie publiczne w trybie podstawowym przeprowadzonym na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, strony
zgodnie postanawiają:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w zakresie
wykonywania usług przewozowych na terenie miasta Bogatynia w ramach regularnych
przewozów osób.
2. Świadczenie usług wynikających z niniejszej umowy następować będzie w oparciu
o rozkład jazdy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz o zestawienie 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 oraz prawo dokonywania przeglądów stanu technicznego danego pojazdu,
niezależnie od przeglądów dokonywanych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym,
na koszt Wykonawcy, w przypadku wątpliwości, co do stanu technicznego danego pojazdu.
5. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia doraźnych czynności
kontrolnych wykonywanych przewozów w szczególności: punktualności przewozów,
zgodności pojazdu realizującego przewóz dzieci oraz ważności polis OC i NNW czy badań
technicznych pojazdu. Czynności te mogą dotyczyć również:
- sprawdzanie dokumentów związanych z wykonywaniem umowy (wymaganych pozwoleń,
stanu technicznego pojazdów czy komfortu przewozu),
- oznakowania autobusów,
- sprawdzenia uprawnień osób przebywających w autobusie na trasie przewozu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, wspólne z Policją, do wykonywania kontroli
Wykonawcy i Podwykonawców w zakresie stanu technicznego pojazdów oraz kwalifikacji
i czasu pracy kierowców. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania
prawa pracy przez Wykonawcę i Podwykonawców, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia kierowców przez cały okres
realizacji umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów
potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu ich zatrudnienia.
Kontrola taka może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w rozkładach jazdy (w tym
zmiany tras, przebiegu linii lub uruchomienia nowych linii) i wynikających z nich zmian obsad
taborowych i ilości wozokilometrów, zawieszenia lub likwidacji linii, jeżeli konieczność
dokonania zmian będzie wynikała z prowadzonych przez Zamawiającego obserwacji i badań
marketingowych rynku komunikacji lub innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć w chwili zamówienia. W przypadku konieczności dokonania zmian, Zamawiający
zobowiązuje się do dokonania niezbędnych uzgodnień z Wykonawcą na 30 dni przed
terminem wprowadzenia zmian. Zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy powyżej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania
w budżecie Gminy Bogatynia.
W przypadkach nadzwyczajnych, zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
a spowodowanych zamknięciem ruchu na drodze, wypadkiem drogowym, klęską żywiołową
itp., Wykonawca może zmienić trasę lub rozkład jazdy i zobowiązany jest do wprowadzenia
tych zmian, w uzgodnieniu z Zamawiającym, również drogą mailową, w możliwie
najkrótszym czasie. Zmiany mogą nastąpić również na wniosek Wykonawcy za zgodą
Zamawiającego.
9. 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.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia autobusów powstałe w
wyniku złego stanu nawierzchni dróg. Wykonawca powinien dostosować pojazdy do
warunków drogowych na danych trasach.
11. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania na i w autobusach reklam z wyłączeniem
zleconych przez Zamawiającego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dla określonej grupy osób
przejazdów bezpłatnych i przejazdów ulgowych miejskiej linii komunikacyjnej.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego umieszczania reklam na
i w autobusie wykonującym przedmiot zamówienia.
14. Szczegółowy opis przedmiotu został określony w specyfikacji warunków zamówienia
oraz w złożonej przez Wykonawcę ofercie, które to załączniki stanowią integralną część
niniejszej umowy.
§2
TERMIN REALIZACJI
Strony ustalają, iż umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia … . … .2022r.
do dnia 31.12.2022r.
§3
OBOWIĄZKI STRON UMOWY
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) sprawowanie i zapewnienie nadzoru nad realizacją umowy;
b) bieżąca kontrola wynikająca z zakresu umowy;
c) sprawdzanie i aprobowanie kompletowanych i wystawianych przez Wykonawcę faktur;
d) terminowe regulowanie należności Wykonawcy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) staranne i należyte wykonywanie usług. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi
przewozowe na dobrym poziomie organizacyjno-technicznym, sprawnym technicznie
taborem oraz dobrze przygotowaną pod względem zawodowym kadrą;
b) punktualne przestrzeganie 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) dopuszczenie do eksploatacji tylko pojazdu sprawnego technicznie i o estetycznym
wyglądzie wewnętrznym i zewnętrznym, posiadającego aktualne badania techniczne
dopuszczające pojazd do ruchu drogowego oraz obowiązkowe ubezpieczenia
komunikacyjne OC i NW;

d) zapewnienie pasażerom pełnej informacji poprzez umieszczenie na przystankach:
- wyciągu z obowiązującego cennika opłat, zawierającego także ceny biletów ulgowych;
- wyciągu przepisów porządkowych oraz wyciągu opracowanego przez przewoźnika
regulaminu przewozu osób czy niezbędnych komunikatów dla pasażerów,
- aktualnych rozkładów jazdy oraz zmian dotyczących kursowania, koszty związane ze
zmianami rozkładu jazdy w czasie obowiązywania umowy ponosi Wykonawca,
- informacji o zakazie palenia wyrobów tytoniowych zgodnie z art. 5 ust. 1a ustawy z dnia
9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych;
e) umieszczanie informacji o przepisach porządkowych, regulaminach oraz innych ulotek
i materiałów informacyjnych, dostarczanych przez Zamawiającego,
f) dbanie na bieżąco o należyty stan techniczny, estetyczny i czytelność rozkładów jazdy,
a także uzupełnienia na bieżąco, na własny koszt brakujących rozkładów i wymieniania
nieczytelnych i nieestetycznych,
g) ponoszenie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody w mieniu i na osobie,
wyrządzone osobom trzecim w czasie wykonywania umowy, powstałe zarówno z winy
umyślnej jak i nieumyślnej Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił żadnej
odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi
uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy;
h) wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela, kompetentnego do podejmowania decyzji,
do codziennego kontaktu z Zamawiającym. Zadaniem przedstawiciela będzie także
codzienny, bezpośredni nadzór nad pracą kierowców, zapewnienie codziennej kontroli stanu
technicznego pojazdów oraz kontrola punktualności wyjazdów autobusów na trasy;
i) terminowe wykonanie usługi, według ustalonego rozkładu jazdy;
j) 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;
k) posiadanie kasy fiskalnej umożliwiającej sprzedaż biletów jednorazowych normalnych
i ulgowych,
l) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich zaistniałych lub przewidywanych
przeszkodach w świadczeniu usług, w szczególności o wszelkich zdarzeniach drogowych
z udziałem autobusów Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie
przewozu lub braku jego realizacji w sytuacjach nieprzewidywalnych spowodowanych
niedrożnością dróg, w wyniku np. intensywnych opadów śniegu, gołoledzi lub innych, złych
warunków pogodowych.
ł) zaspokajanie we własnym zakresie wszelkich roszczeń zgłaszanych przez pasażerów
w zakresie świadczonych usług oraz przekazywania do Zamawiającego kopii takich skarg
i reklamacji wraz z informacjami o sposobie ich załatwiania (kopie odpowiedzi na skargi
i reklamacje);
m) posiadanie autobusu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymienione w lit. s)
niniejszego ustępu oraz w razie awarii niezwłocznego podstawienia do kontynuowania kursu.
Wykonawca gwarantuje, iż w sytuacji awaryjnej na własny koszt zabezpieczy zastępczy
środek transportu, w sposób zapewniający przewóz osób w czasie do 1 godziny od chwili
wystąpienia awarii (czas przerwy w podróży). W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego
(awaria, stłuczka) lub utrudnień w ruchu powodujących opóźnienie lub brak możliwości
przyjazdu autobusu, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować telefonicznie
Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej (tel. 75 77 25 212)
o wystąpieniu takiego zdarzenia;
n) zapewnienie ciągłości wykonania zamówienia w okresie i na warunkach określonych
w umowie, także poprzez zorganizowanie zastępczego wykonania przewozów przez innego
przewoźnika na koszt i ryzyko Wykonawcy, na warunkach określonych w umowie,
a w przypadku przemijających zdarzeń losowych uniemożliwiających przejściowo wykonanie
umowy przy użyciu własnych pojazdów Wykonawcy.

W takich okolicznościach Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i
uzyskać zgodę na wybór zastępczego przewoźnika;
o) prowadzenie ewidencji ilości sprzedanych biletów oraz składania Zamawiającemu, na jego
wniosek, sprawozdań z realizacji umowy, zawierające badanie potoków pasażerskich
z wyszczególnieniem ilości pasażerów korzystających ze zniżek i przejazdów bezpłatnych,
określonych odrębnymi przepisami;
p) prowadzenie kontroli biletów oraz windykacji należności wynikających z przejazdu bez
ważnego dokumentu przewozu,
r) zapewnienie, aby osoby kierujące pojazdami spełniały wymagania określone w art. 39a
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, posiadały aktualne przeszkolenia
w zakresie BHP i przeciwpożarowym oraz posiadały zaświadczenia o niekaralności.
s) wykonywanie usług przewozowych autobusem o ilości miejsc siedzących nie mniejszej niż
22 oraz miejsc stojących nie mniejszej niż 33, posiadającym normę emisji spalin EURO 6,
rok produkcji nie starszy niż 2018r. – zapis uzależniony od oświadczenia wykonawcy
w formularzu oferty, 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 oraz
spełniającym niżej wymienione wymagania w zakresie:
- właściwego i czytelnego oznakowania (zgodne z art. 57 ust. 1 oraz art. 58 ust 1 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym) pojazdów poprzez umieszczenie na
pojazdach, widocznych z zewnątrz tablic informacyjnych o numerze linii (z przodu i z tyłu
pojazdu), oznaczenie przystanku docelowego oraz logo Miasta i Gminy Bogatynia (na
bokach autobusu - duży format);
- komfortu podróżowania musi posiadać: oświetlenie, klimatyzację, ogrzewanie, miejsca dla
podróżnych z bagażem (zakupami) oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych na wózkach;
Zamawiający informuje, że brak sprawnego systemu ogrzewania oraz klimatyzacji
spowoduje naliczenie kar przez Zamawiającego.
- możliwości przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo (umożliwienie samodzielnego
korzystania z transportu), winny być wyposażone w ruchomą pomoc do wsiadania (obniżona
podłoga przy wsiadaniu);
t) zapłata wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców.
3.Strony ustalają, iż cena biletu normalnego dla pasażera w ramach usług świadczonych
przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy wynosi 2,00zł zaś cena biletu ulgowego
dla osób, które ukończyły 65 rok życia – 1,00zł .
3.1. Pasażerowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności zwolnieni są z opłat za
przejazdy.
3.2. Dzieci do zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończyły 7 rok życia zwolnione
są z opłat za przejazd.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich ustawowych ulg za przejazdy
w komunikacji miejskiej.
4. Wykonawca zobowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego o wszystkich
przypadkach uszkodzenia autobusu, uczestniczenia w kolizjach i wypadkach drogowych,
pożarze, awarii i innych zdarzeniach umożliwiających wykonywanie usług przewozowych
- niezwłocznie, nie później niż następnego dnia po zdarzeniu.
5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję wykonanych przeglądów, napraw
i obsług technicznych, zawierających datę ich wykonania, nazwę użytego materiału
eksploatacyjnego, jego rodzaj i typ.
6. Wykonawca zobowiązany jest chronić autobus wraz ze znajdującym się wyposażeniem,
przed jego uszkodzeniem, zniszczeniem i dewastacją.
§4
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają, iż wstępna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy
zgodnie z ofertą wynosi: …………………………..……...................... zł brutto
2. Ryczałtowa stawka za 1 wozokilometr wynosi: ..................... zł brutto

w tym:
a. stawka netto .......................... zł
b. podatek VAT w wysokości .................... zł, 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, koszty druku biletów i zorganizowania systemu sprzedaży biletów jednorazowych,
koszty związane z zagwarantowaniem środków ochrony indywidualnej dla kierowców oraz
inne koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.
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 i sprzedanych
biletów.
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 15 oraz w przypadku korzystania przy wykonywaniu zamówienia
z podwykonawców lub dalszych podwykonawców również dokumenty, o których mowa
w §5 ust. 1 dotyczące podwykonawstwa. Wykonawca przekaże Zamawiającemu faktury
w formie ………..
8. Wykonawca, jako odbiorcę na fakturze, wskazuje Gminę Bogatynia nr NIP615-18-10-987.
9. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku
od towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego pomniejszona
zostanie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono
pomniejszone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług
obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów
i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany
w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma
zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała
zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia
kwoty podatku od towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie
ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.
10. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka
podatku od towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone o kwotę
stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki
obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według
nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie podwyższona
stawka podatku VAT.

Powyższa zmiana może być jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę,
że zmiana w zakresie stawki podatku od towarów i usług miała wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku
od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie
na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu
dla swej ważności sporządzonego na piśmie.
11. W przypadkach określonych w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w ust. 9 i 10 niniejszego
paragrafu, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
pisemnego uzasadnienia zawierającego w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od
której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana wysokości
Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek, o której mowa
w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, może obejmować wyłącznie część wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów
wykonania umowy przez Wykonawcę.
12. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Zmiana umowy może być inicjowana na wniosek Wykonawcy bądź Zamawiającego,
a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej uzasadnienia oraz wskazania podstawy
prawnej i umownej,
14. Waloryzacja wynagrodzenia w każdym z przypadków określonych w ust. 9 i 10 nastąpi
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wprowadzenia określona zmiana.
15. Do faktur Wykonawca winien załączyć oświadczenie, że osoby określone w pkt 27 SWZ
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
WARUNKI PŁATNOŚCI PODWYKONAWCY
1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego
mu wynagrodzenia, przed datą rozliczenia każdej części wynagrodzenia należnego
Wykonawcy - kopie faktur podwykonawców i oświadczenia podwykonawców dotyczące
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął
w danym okresie rozliczeniowym.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców (dalszych
podwykonawców) wynikających z umów o podwykonawstwo jak również protokoły odbiorów
w danym okresie rozliczeniowym podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą
zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.
2. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo a także jej zmianę, której przedmiotem są
usługi - w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na usługi.
3. Kwotę zapłaconą podwykonawcy, Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo a także jej zmiany, której
przedmiotem są usługi.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Podwykonawca zobowiązany jest
udokumentować zasadność wymagalnego wynagrodzenia dokumentami potwierdzającymi
należyte wykonanie i odbiór robot.
5. Powyższe zasady określone w ust. 1, 2, 3 i 4 mają zastosowanie do rozliczenia
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po wykonaniu i odbiorze zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy.
§6
KARY UMOWNE
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. 2, lit. m) – w wysokości 500,00zł brutto za
każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
e) za świadczenie usług autobusem niespełniającym wymagań o których mowa w §3 ust. 2,
lit. s) - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1, za
każdy stwierdzony przypadek przez Zamawiającego,
f) za brak sprawnego systemu ogrzewania lub klimatyzacji w wysokości 500,00zł brutto za
każdy stwierdzony przypadek przez Zamawiającego,
g) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom – w wysokości w wysokości 1 % należnego im wynagrodzenia,
h) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokości 0,5 % należnego im wynagrodzenia,
i) za brak zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę,
w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej
umowy - w wysokości 0,5 % należnego im wynagrodzenia,
j) za stwierdzenie niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogów
określonych w §7 niniejszej umowy – w wysokości 500zł brutto za każdy stwierdzony
przypadek,
k) za brak posiadania zezwolenia na wykonywanie przewozów skutkuje rozwiązaniem
umowy, bez wypowiedzenia, z winy wykonawcy i naliczeniem kary umownej - w wysokości
10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1,
l) za każdorazowe opóźnienie w dowozie z przyczyn nie wynikających z warunków
drogowych (200,00zł brutto za każdy stwierdzony przypadek),
ł) za każdorazowe niewynikające z warunków drogowych niewykonanie przewozu - 500,00zł
brutto,
m) za wykonywanie przewozów innymi środkami transportu niż wskazane w ofercie –
1.000,00zł brutto za każdy dzień wykonywania przewozów innym środkiem transportu,
n) w wysokości 2.000,00zł brutto w przypadku uniemożliwienia (utrudnienia)
przeprowadzenia kontroli lub podania nieprawdziwych informacji podczas kontroli – za każdy
stwierdzony przypadek przez Zamawiającego,
o) w wysokości 500,00zł brutto za przewożeniem osób w liczbie większej niż miejsc
siedzących przeznaczonych dla pasażerów według dowodu rejestracyjnego pojazdu.
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. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może
przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej
umowy.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia
umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.
Ustalona kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.
§7
OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę
(jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), osób które będą
pełniły funkcję kierowców w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza
wyjątek od ww. zapisu w okolicznościach, gdy prowadzący działalność gospodarczą
osobiście będzie świadczył usługę dowozu jako kierowca pojazdu.
2. Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 1
na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną
lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania usług przewozowych zobowiązany jest
przedstawić Zamawiającemu wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę, zawierający dane kierowcy (imię i nazwisko), liczbę obsługiwanych stanowisk.
Powyższy wykaz zawierać powinien również dane dotyczące ewentualnych
podwykonawców. W przypadku gdy czynności, o których mowa wyżej wykonywane będą
przez innych, niewskazanych na liście pracowników, Wykonawca zobowiązany będzie przed
przystąpieniem tych pracowników do pracy, przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanej
listy.
4. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający uprawniony będzie
do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów;
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania usługi.
5. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w określonym terminie wynikającym
z pisemnego wezwania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umowy

o pracę, wymiaru etatu zakresu obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt c i d niniejszego ustępu, składa
równoważny dokument wydany przez właściwy organ w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. Niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, a także niezłożenie przez
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, o których mowa
w ust. 3 i 5 powodować będzie sankcję w postaci kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1
pkt 1) lit. j).
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
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) została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go z rejestru,
c) został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonywania umowy,
d) Wykonawca nie wykonał przewozu zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności
z ustawą o transporcie drogowym czy ustawą Prawo o ruchu drogowym, w wymaganym
terminie,
e) Wykonawca nie rozpoczął przewozów, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie,
f) wystąpi więcej niż pięć opóźnień w dowozie lub odwozie osób, w danym miesiącu, nie
wynikających z warunków drogowych,
g) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usługi w terminie
określonym w umowie, przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

h) Zamawiający stwierdzi, że pojazdy podstawione do przewozu osób, bądź też kierowcy
upoważnieni do ich obsługi, powodują zagrożenie dla zdrowia przewożonych osób lub nie
spełniają warunków określonych w umowie,
i) Wykonawca nie realizuje usługi zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego rozkładem
jazdy i wykazem tras,
j) Wykonawca nie posiada określonego w umowie ubezpieczenia,
k) Wykonawcy została cofnięta lub wygasła licencja na krajowy transport drogowy osób lub
zostało cofnięte zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
l) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej zapisami lub nienależycie
wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienia sposobu realizacji umowy pomimo
wezwania Zamawiającego do poprawy, złożonego na piśmie.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania
do zapłaty w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty za fakturę, określonego w umowie,
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.
3. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z zawartej umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej, przy założeniu, że za siłę wyższą Strony
uznają także epidemię COVID-19. Strona, która zamierza żądać zwolnienia
z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na
piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zaistnieniu i ustaniu.
4. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona, której taka okoliczność utrudnia lub
uniemożliwia wywiązanie się ze zobowiązań Umowy, jest zobowiązana niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 48 godzin, poinformować drugą Stronę o zaistnieniu takich
okoliczności.
5. Okres występowania siły wyższej nie powoduje przesunięcia terminów realizacji usług
określonych w Umowie.
6. Jeżeli na skutek działania siły wyższej świadczenie usług przewozowych będzie czasowo
zawieszone, w związku z czym świadczenie usługi przez Wykonawcę stanie się
bezprzedmiotowe, Zamawiający może skrócić termin wykonywania usługi.
§9
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres
realizacji umowy.
2. Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku
- innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, przedłożyć
Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni kalendarzowych.
3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy,
a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na
jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia
Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie,
stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia
terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia
terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, albo jeśli nie jest to
możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikający
z aneksu do umowy.
§10
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy/om ……………………..……………………
wykonanie następujących zakresów robót objętych niniejszą umową, wymienionych
w złożonej ofercie:
…………………….…………………..…………………………………………………………………
pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania lub Wykonawca nie
zamierza powierzyć wykonania żadnych prac podwykonawcom.
2. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do przedstawienia dokumentów
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający
wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być
krótszy niż 3 dni.
3. Wykonawca, jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 7 dni od
podpisania niniejszej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej
z podwykonawcą wraz ze szczegółowym zakresem usług przewidzianych do wykonania
przez podwykonawców.
Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy, których przedmiotem są
usługi, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub dotyczą dostawy materiałów. Wyłączenie to nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000zł brutto.
4. W przypadku umowy, o której mowa w ust. 3 termin zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia faktury lub rachunku.
W przypadku , gdy w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż określono powyżej,
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
5. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, których umowy dostarczono Zamawiającemu
zyskują status oficjalnego podwykonawcy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.
7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu
wynagrodzenia, a w przypadku płatności częściowych przed datą rozliczenia drugiej
i następnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy - kopie faktur podwykonawców
i oświadczenia podwykonawców dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je
podwykonawcy powinny potwierdzać brak zaległości wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.
§11
ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA
1. Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy za wyjątkiem przypadków wymienionych w §4 ust. 9 i 10 oraz niżej
opisanych przypadków:
1.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w rozkładach jazdy (w tym
zmiany tras, przebiegu linii lub uruchomienia nowych linii) i wynikających z nich zmian obsad
taborowych i ilości wozokilometrów, zawieszenia lub likwidacji linii, jeżeli konieczność
dokonania zmian będzie wynikała z prowadzonych przez Zamawiającego obserwacji i badań
marketingowych rynku komunikacji lub innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł

przewidzieć w chwili zamówienia. W przypadku konieczności dokonania zmian, Zamawiający
zobowiązuje się do dokonania niezbędnych uzgodnień z Wykonawcą na 30 dni przed
terminem wprowadzenia zmian. Zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy powyżej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania
w budżecie Gminy Bogatynia.
W przypadkach nadzwyczajnych, zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
a spowodowanych zamknięciem ruchu na drodze, wypadkiem drogowym, klęską żywiołową
itp., Wykonawca może zmienić trasę lub rozkład jazdy i zobowiązany jest do wprowadzenia
tych zmian, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w możliwie najkrótszym czasie. Zmiany mogą
nastąpić również na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego.
1.2. Zwiększenie bądź zmniejszenie ilości wozokilometrów określonych w załączniku nr 2 do
niniejszej umowy.
1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dla określonej grupy osób
przejazdów bezpłatnych i przejazdów ulgowych na wszystkich liniach.
1.4. Zamawiający dopuszcza zmianę pojazdów wymienionych w wykazie pojazdów.
W przypadku zmiany pojazdu zgłoszonego do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu aktualne dokumenty potwierdzające
posiadanie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC i NNW oraz aktualnych badań
technicznych pojazdu. Wykonawca, w przypadku zmiany pojazdu, zobowiązuje się, do
zapewnienia pojazdu o takich samych lub lepszych parametrach niż przedstawiony
w ofercie. Wykonawca nie może zmienić autobusu w trakcie realizacji umowy na autobus
o gorszych parametrach niż te przedstawione w ofercie na podstawie, których dokonano
wyboru oferty z uwzględnieniem kryterium aspekty środowiskowe (Kaś).
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej
z podpisem kwalifikowanym pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach
unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w poniższym zakresie:
a) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest korzystana dla
Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, np. zmiana przystanków, częstotliwości kursów,
b) zmiany nazw, siedzib stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,
c) zmiany trasy realizacji usługi przewozu z powodu okoliczności niezależnych od stron
umowy, m. in. warunkami drogowymi,
d) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących
niemożliwością realizacji przedmiotu umowy,
e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie
treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
f) wskazanym w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
g) terminu realizacji przedmiotu umowy, który może ulec przedłużeniu w uzasadnionych
przypadkach, z powodu okoliczności będących działaniem siły wyższej, wstrzymanie
przewozów przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Strony, która inicjuje zmianę,
a wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
2. Nie stanowi zmiany umowy (brak obowiązku pisemnej zmiany umowy w formie aneksu)
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiany będące następstwem
sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
3. W przypadku żądania wprowadzenia zmian do umowy zostanie wprowadzona
następująca procedura:

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed planowaną zmianą umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem
konieczności wprowadzenia zmian do umowy,
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy
w terminie 7 dni od otrzymania projektu zmiany (aneksu) umowy.
W przypadku dokonania zmiany umowy, osoba realizująca umowę z ramienia
Zamawiającego, po podpisaniu aneksu, informuje Piotra Wysockiego lub Michała
Andrzejewskiego o dokonanej zmianie celem sprawdzenia czy powyższa zmiana powoduje
konieczność zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie
umowy.
§12
ROSTRZYGANIE SPORÓW
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy rozstrzygać będzie
sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
§13
FORMA UMOWY
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Wykonawca:
Zamawiający:
.....................................

.....................................
Kontrasygnata Skarbnika Gminy:
………………………………….........

Załącznik nr 1 do umowy nr ……. . ………….
Wykaz tras oraz przystanków autobusu komunikacji miejskiej w Bogatyni
Bogatynia – Markocice - Bogatynia LINIA „A”
Przystanki
(trasa)

Godziny kursu

LINIA „A”
Bogatynia ul.
Kurzańska
(cmentarz)
Bogatynia ul. I.
Daszyńskiego
(Tesco)
Bogatynia ul. I.
Daszyńskiego
(teren dworca
autobusowego)
1
/ OPOLOWSKA
Bogatynia ul. F.
Chopina
Bogatynia ul.
Pocztowa – KON
TIKI
Bogatynia ul.
Szpitalna
Bogatynia ul. L.
Wyczółkowskiego
Bogatynia ul. J.
Chełmońskiego
Bogatynia ul. J.
Zamoyskiego 28
Bogatynia ul. J.
Zamoyskiego
(przy sklepie
„Kogut”)
Bogatynia ul. T.
Kościuszki (przy
wjeździe na ul. O.
Boznańskiej)
Bogatynia ul.
Głowna 25
Bogatynia ul.
Główna
(pomiędzy nr
posesji 62-64)
Bogatynia ul.
Głowna 69
Bogatynia ul.
Główna
(pomiędzy nr
posesji 62-64)
Bogatynia ul.
Głowna 25
Bogatynia ul. T.
Kościuszki (przy
wjeździe na ul. O.
Boznańskiej)
Bogatynia ul. J.
Zamoyskiego
(przy sklepie
„Kogut”)
Bogatynia ul. J.
Zamoyskiego 28

W dni robocze*
9:00 10:40
6:07

6:12

1

1

9:03 10:43

13:45

13:48

Soboty i niedziele*
17:00

9:10 11:10 13:00

17:10

17:03

9:13 11:13 13:03

17:13

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

---

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

---

7:24 9:11 10:51 13:56 15:22 17:11 8:18 9:19 11:19 13:09 15:24 17:21

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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

6:14

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

6:16

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

6:17

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

6:19

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

6:20

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

6:22

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

6:24

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

6:25

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

6:27

7:46 9:33 11:13 14:18 15:44 17:33 8:40 9:40 11:40 13:30 15:45 17:43

Bogatynia ul. J.
Chełmońskiego
Bogatynia ul. L.
Wyczółkowskiego
Bogatynia ul.
Szpitalna
Bogatynia ul.
Pocztowa – KON
TIKI
Bogatynia ul. F.
Chopina
Bogatynia ul. I.
Daszyńskiego
(teren dworca
autobusowego)
Bogatynia ul. I.
Daszyńskiego
(piekarnia)
Bogatynia ul.
Kurzańska
(cmentarz)

6:28

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

6:29

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

6:31

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

6:32
6:34

7:51 9:41 11:21 14:26 15:52 17:41 8:45 9:45 11:45 13:35 15:50 17:51
7:53 9:43 11:23 14:28 15:54 17:43 8:46 9:46 11:46 13:36 15:51 17:53

6:36 7:55 9:46 11:25 14:30 15:56 17:45 8:49 9:49 11:49 13:38 15:53 17:55

9:50

15:59

8:52 9:54 11:54

15:58

9:53

16:00

8:55 9:56 11:56

16:00

* nie kursuje w dni świąteczne oprócz 1.11.2022 r., który kursuje wg odrębnego rozkładu jazdy
1

zmiana trasy kursu - dotyczy tylko godz. 06:07

Wykaz tras oraz przystanków autobusu komunikacji miejskiej w Bogatyni
Bogatynia - Białogórska - Bogatynia LINIA „B”
Przystanki (trasa)

Godziny kursu

LINIA „B”
Bogatynia ul. Kurzańska
(cmentarz)
Bogatynia ul. I. Daszyńskiego
(piekarnia)
Bogatynia ul. I. Daszyńskiego
(teren dworca autobusowego)

W dni robocze*

Soboty i niedziele*

9:55

13:05

16:11

10:05

12:00

16:11

9:58

13:08

16:14

10:08

12:03

16:14

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

LIDL

10:08

12:25

13:18

16:24

10:22

12:17

16:24

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

10:20

13:37

13:29

16:35

10:32

12:27

16:35

10:22

12:38

13:30

16:37

10:35

12:30

16:37

10:25

12:40

13:34

16:40

10:40

12:35

16:40

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego
(teren dworca autobusowego)
Bogatynia ul. I. Daszyńskiego
(piekarnia)
Bogatynia ul. Kurzańska
(cmentarz)

* nie kursuje w dni świąteczne oprócz 1.11.2022 r. , który kursuje wg odrębnego rozkładu jazdy

Wykaz tras oraz przystanków autobusu komunikacji miejskiej w Bogatyni
Bogatynia – Trzciniec - Bogatynia LINIA „C”
Przystanki (trasa)

Godziny kursu

LINIA „C”
Bogatynia ul. I. Daszyńskiego
(teren dworca autobusowego)
Bogatynia ul. I. Daszyńskiego
(piekarnia)
Bogatynia ul. Kurzańska
(cmentarz)
Bogatynia ul. Środkowa
Zatonie ul. Parkowa (przy
restauracji „Megawat”)
Trzciniec ul. Mł. Energetyków (przy
Zespole Szkół Energetycznych
i Ekonomicznych)
Trzciniec Górny – przy posesji nr 5
Trzciniec ul. Mł. Energetyków (przy
Zespole Szkół Energetycznych
i Ekonomicznych)
Zatonie ul. Parkowa (przy
restauracji „Megawat”)
Bogatynia ul. Środkowa
Bogatynia ul. Kurzańska
(cmentarz)
Bogatynia ul. I. Daszyńskiego
(Tesco)
Bogatynia ul. I. Daszyńskiego
(teren dworca autobusowego)

W dni robocze*

Soboty i niedziele*

6:37

11:25

14:30

17:45

7:34

13:44

18:00

6:40

11:28

14:33

17:48

7:37

13:47

18:03

6:41

11:29

14:34

17:49

7:38

13:48

18:04

6:46

11:34

14:39

17:54

7:43

13:53

18:09

6:50

11:38

14:43

17:58

7:47

13:57

18:13

6:54

11:42

14:47

18:02

7:51

14:01

18:17

6:58

11:46

14:51

x

x

14:05

18:21

7:02

11:50

14:55

x

x

14:09

18:25

7:06

11:54

14:59

18:06

7:55

14:13

18:29

7:10

11:58

15:03

18:10

7:59

14:17

18:33

7:15

12:03

15:08

18:15

8:04

14:22

18:38

7:17

12:05

15:10

18:17

8:06

14:24

18:40

7:19

12:07

15:12

18:19

8:08

14:26

18:42

* nie kursuje w dni świąteczne oprócz 1.11.2022 r. , który kursuje wg odrębnego rozkładu

Wykaz tras oraz przystanków autobusu komunikacji miejskiej w Bogatyni LINIA „A”
obowiązuje 1.11.2021r.
Godziny kursu

Przystanki (trasa)
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

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

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

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 –
8:40
KON TIKI

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

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

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

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 6264)

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 6264)

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

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

Bogatynia ul. I.
Daszyńskiego (Tesco)
Bogatynia ul. I.
Daszyńskiego (teren
dworca autobusowego)
Bogatynia ul. F. Chopina

Bogatynia ul. J.
Zamoyskiego 28
Bogatynia ul. J.
Zamoyskiego (przy
sklepie „Kogut”)
Bogatynia ul. T.
Kościuszki (przy
wjeździe na ul. O.
Boznańskiej)

Bogatynia ul. T.
Kościuszki (przy
wjeździe na ul. O.
Boznańskiej)
Bogatynia ul. J.
Zamoyskiego (przy
sklepie „Kogut”)
Bogatynia ul. J.
Zamoyskiego 28

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
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 –
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
KON TIKI
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.
9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18
Daszyńskiego (piekarnia)
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

Wykaz tras oraz przystanków autobusu komunikacji miejskiej w Bogatyni LINIA „B”
obowiązuje 1.11.2021r.
Przystanki (trasa)

Godziny kursu

LINIA „B”
Bogatynia ul. Kurzańska
(cmentarz)
Bogatynia ul. I. Daszyńskiego
(piekarnia)
Bogatynia ul. I. Daszyńskiego
(teren dworca autobusowego)

7:50

9:50

11:50

12:50

14:50

15:50

17:50

18:50

7:53

9:53

11:53

12:53

14:53

15:53

17:53

18:53

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

8:18

10:18

12:18

13:18

15:18

16:18

18:18

19:18

8:20

10:20

12:20

13:20

15:20

16:20

18:20

19:20

8:23

10:23

12:23

13:23

15:23

16:23

18:23

19:23

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego
(teren dworca autobusowego)
Bogatynia ul. I. Daszyńskiego
(piekarnia)
Bogatynia ul. Kurzańska
(cmentarz)

Wykaz tras oraz przystanków autobusu komunikacji miejskiej w Bogatyni LINIA „C”
obowiązuje 1.11.2021r.
Godziny kursu

Przystanki (trasa)
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

8:38

10:38

13:38

16:38

19:38

8:42

10:42

13:42

16:42

19:42

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

Zatonie ul. Parkowa (przy
restauracji „Megawat”)
Trzciniec ul. Mł. Energetyków (przy
Zespole Szkół Energetycznych
i Ekonomicznych)
Zatonie ul. Parkowa (przy
restauracji „Megawat”)

Załącznik nr 2 do umowy nr ……. . ………..
Zestawienie ilości wzkm na cały okres świadczenia usługi w komunikacji miejskiej
w okresie 01.01.2022r. – 31.12.2022r.
Wyliczenie ilości wozokilometrów w poszczególnych dniach
Rodzaj dni

Ilość dni
252
100

Ilość km w jednym
dniu
224,00
162,72

Ilość
wozokilometrów
56.448,00
16.272,00

Dni robocze
Dni wolne (soboty
i niedziele)
1 listopada (odrębne
rozkłady jazdy)

1

369,40

369,40

Łączna ilość wozokilometrów w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. – 73.089,40wzkm

Projekt umowy dla części II postępowania
Nr referencyjny I.272. … . …….. .PW
UMOWA NR CRU. ……….. . ………..
zawarta w dniu … . … . ……….. w Bogatyni pomiędzy:
1. Gminą Bogatynia, w imieniu której działa Wojciech Dobrołowicz - Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
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 umowy „Wykonawcą”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o zamówienie publiczne w trybie podstawowym przeprowadzonym na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, strony
zgodnie postanawiają:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w zakresie
wykonywania usług przewozowych na terenie gminy Bogatynia w ramach regularnych
przewozów osób.
2. Świadczenie usług wynikających z niniejszej umowy następować będzie w oparciu
o rozkład jazdy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz o zestawienie 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 oraz prawo dokonywania przeglądów stanu technicznego danego pojazdu,
niezależnie od przeglądów dokonywanych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym,
na koszt Wykonawcy, w przypadku wątpliwości, co do stanu technicznego danego pojazdu.
5. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia doraźnych czynności
kontrolnych wykonywanych przewozów w szczególności: punktualności przewozów,
zgodności pojazdu realizującego przewóz dzieci oraz ważności polis OC i NNW czy badań
technicznych pojazdu. Czynności te mogą dotyczyć również:
- sprawdzanie dokumentów związanych z wykonywaniem umowy (wymaganych pozwoleń,
stanu technicznego pojazdów czy komfortu przewozu),
- oznakowania autobusów,
- sprawdzenia uprawnień osób przebywających w autobusie na trasie przewozu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, wspólne z Policją, do wykonywania kontroli
Wykonawcy i Podwykonawców w zakresie stanu technicznego pojazdów oraz kwalifikacji
i czasu pracy kierowców. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania
prawa pracy przez Wykonawcę i Podwykonawców, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia kierowców przez cały okres
realizacji umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów
potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu ich zatrudnienia.
Kontrola taka może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w rozkładach jazdy (w tym
zmiany tras, przebiegu linii lub uruchomienia nowych linii) i wynikających z nich zmian obsad
taborowych i ilości wozokilometrów, zawieszenia lub likwidacji linii, jeżeli konieczność
dokonania zmian będzie wynikała z prowadzonych przez Zamawiającego obserwacji i badań
marketingowych rynku komunikacji lub innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć w chwili zamówienia. W przypadku konieczności dokonania zmian, Zamawiający
zobowiązuje się do dokonania niezbędnych uzgodnień z Wykonawcą na 30 dni przed
terminem wprowadzenia zmian. Zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy powyżej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania
w budżecie Gminy Bogatynia.
W przypadkach nadzwyczajnych, zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
a spowodowanych zamknięciem ruchu na drodze, wypadkiem drogowym, klęską żywiołową
itp., Wykonawca może zmienić trasę lub rozkład jazdy i zobowiązany jest do wprowadzenia
tych zmian, w uzgodnieniu z Zamawiającym, również drogą mailową, w możliwie
najkrótszym czasie. Zmiany mogą nastąpić również na wniosek Wykonawcy za zgodą
Zamawiającego.
9. 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.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia autobusów powstałe
w wyniku złego stanu nawierzchni dróg. Wykonawca powinien dostosować pojazdy do
warunków drogowych na danych trasach.
11. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania na i w autobusach reklam z wyłączeniem
zleconych przez Zamawiającego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dla określonej grupy osób
przejazdów bezpłatnych i przejazdów ulgowych miejskiej linii komunikacyjnej.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego umieszczania reklam na
i w autobusie wykonującym przedmiot zamówienia.
14. Szczegółowy opis przedmiotu został określony w specyfikacji warunków zamówienia
oraz w złożonej przez Wykonawcę ofercie, które to załączniki stanowią integralną część
niniejszej umowy.
§2
TERMIN REALIZACJI
Strony ustalają, iż umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia … . … .2022r.
do dnia 31.12.2022r.
§3
OBOWIĄZKI STRON UMOWY
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) sprawowanie i zapewnienie nadzoru nad realizacją umowy;
b) bieżąca kontrola wynikająca z zakresu umowy;
c) sprawdzanie i aprobowanie kompletowanych i wystawianych przez Wykonawcę faktur;
d) terminowe regulowanie należności Wykonawcy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) staranne i należyte wykonywanie usług. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi
przewozowe na dobrym poziomie organizacyjno-technicznym, sprawnym technicznie
taborem oraz dobrze przygotowaną pod względem zawodowym kadrą;
b) punktualne przestrzeganie 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) dopuszczenie do eksploatacji tylko pojazdu sprawnego technicznie i o estetycznym
wyglądzie wewnętrznym i zewnętrznym, posiadającego aktualne badania techniczne
dopuszczające pojazd do ruchu drogowego oraz obowiązkowe ubezpieczenia
komunikacyjne OC i NW;

d) zapewnienie pasażerom pełnej informacji poprzez umieszczenie na przystankach:
- wyciągu z obowiązującego cennika opłat, zawierającego także ceny biletów ulgowych;
- wyciągu przepisów porządkowych oraz wyciągu opracowanego przez przewoźnika
regulaminu przewozu osób czy niezbędnych komunikatów dla pasażerów,
- aktualnych rozkładów jazdy oraz zmian dotyczących kursowania, koszty związane ze
zmianami rozkładu jazdy w czasie obowiązywania umowy ponosi Wykonawca,
- informacji o zakazie palenia wyrobów tytoniowych zgodnie z art. 5 ust. 1a ustawy z dnia
9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych;
e) umieszczanie informacji o przepisach porządkowych, regulaminach oraz innych ulotek
i materiałów informacyjnych, dostarczanych przez Zamawiającego,
f) dbanie na bieżąco o należyty stan techniczny, estetyczny i czytelność rozkładów jazdy,
a także uzupełnienia na bieżąco, na własny koszt brakujących rozkładów i wymieniania
nieczytelnych i nieestetycznych,
g) ponoszenie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody w mieniu i na osobie,
wyrządzone osobom trzecim w czasie wykonywania umowy, powstałe zarówno z winy
umyślnej jak i nieumyślnej Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił żadnej
odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi
uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy;
h) wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela, kompetentnego do podejmowania decyzji,
do codziennego kontaktu z Zamawiającym. Zadaniem przedstawiciela będzie także
codzienny, bezpośredni nadzór nad pracą kierowców, zapewnienie codziennej kontroli stanu
technicznego pojazdów oraz kontrola punktualności wyjazdów autobusów na trasy;
i) terminowe wykonanie usługi, według ustalonego rozkładu jazdy;
j) 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;
k) posiadanie kasy fiskalnej umożliwiającej sprzedaż biletów jednorazowych normalnych
i ulgowych,
l) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich zaistniałych lub przewidywanych
przeszkodach w świadczeniu usług, w szczególności o wszelkich zdarzeniach drogowych
z udziałem autobusów Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie
przewozu lub braku jego realizacji w sytuacjach nieprzewidywalnych spowodowanych
niedrożnością dróg, w wyniku np. intensywnych opadów śniegu, gołoledzi lub innych, złych
warunków pogodowych.
ł) zaspokajanie we własnym zakresie wszelkich roszczeń zgłaszanych przez pasażerów
w zakresie świadczonych usług oraz przekazywania do Zamawiającego kopii takich skarg
i reklamacji wraz z informacjami o sposobie ich załatwiania (kopie odpowiedzi na skargi
i reklamacje);
m) posiadanie autobusu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymienione w lit. s)
niniejszego ustępu oraz w razie awarii niezwłocznego podstawienia do kontynuowania kursu.
Wykonawca gwarantuje, iż w sytuacji awaryjnej na własny koszt zabezpieczy zastępczy
środek transportu, w sposób zapewniający przewóz osób w czasie do 1 godziny od chwili
wystąpienia awarii (czas przerwy w podróży). W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego
(awaria, stłuczka) lub utrudnień w ruchu powodujących opóźnienie lub brak możliwości
przyjazdu autobusu, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować telefonicznie
Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej (tel. 75 77 25 212)
o wystąpieniu takiego zdarzenia;
n) zapewnienie ciągłości wykonania zamówienia w okresie i na warunkach określonych
w umowie, także poprzez zorganizowanie zastępczego wykonania przewozów przez innego
przewoźnika na koszt i ryzyko Wykonawcy, na warunkach określonych w umowie,
a w przypadku przemijających zdarzeń losowych uniemożliwiających przejściowo wykonanie
umowy przy użyciu własnych pojazdów Wykonawcy.

W takich okolicznościach Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i
uzyskać zgodę na wybór zastępczego przewoźnika;
o) prowadzenie ewidencji ilości sprzedanych biletów oraz składania Zamawiającemu, na jego
wniosek, sprawozdań z realizacji umowy, zawierające badanie potoków pasażerskich
z wyszczególnieniem ilości pasażerów korzystających ze zniżek i przejazdów bezpłatnych,
określonych odrębnymi przepisami;
p) prowadzenie kontroli biletów oraz windykacji należności wynikających z przejazdu bez
ważnego dokumentu przewozu,
r) zapewnienie, aby osoby kierujące pojazdami spełniały wymagania określone w art. 39a
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, posiadały aktualne przeszkolenia
w zakresie BHP i przeciwpożarowym oraz posiadały zaświadczenia o niekaralności.
s) wykonywanie usług przewozowych autobusami o ilości miejsc siedzących nie mniejszej
niż 14 każdy autobus, posiadającymi normę emisji spalin EURO 6, rok produkcji nie
starsze niż 2018r. ilość sztuk ….. – zapis uzależniony od oświadczenia wykonawcy
w formularzu oferty, przystosowanym do regularnej publicznej komunikacji zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia oraz spełniającym niżej
wymienione wymagania w zakresie:
- właściwego i czytelnego oznakowania (zgodne z art. 57 ust. 1 oraz art. 58 ust 1 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym) pojazdów poprzez umieszczenie na
pojazdach, widocznych z zewnątrz tablic informacyjnych o numerze linii (z przodu i z tyłu
pojazdu), oznaczenie przystanku docelowego;
- komfortu podróżowania musi posiadać: oświetlenie, klimatyzację, ogrzewanie, miejsca dla
podróżnych z bagażem (zakupami);
Zamawiający informuje, że brak sprawnego systemu ogrzewania oraz klimatyzacji
spowoduje naliczenie kar przez Zamawiającego.
t) zapłata wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców.
3. Wykonawca pobiera opłaty za bilety, które stanowią jego dochód.
3.1. Pasażerowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności zwolnieni są z opłat za
przejazdy.
3.2. Dzieci do zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończyły 7 rok życia zwolnione
są z opłat za przejazd.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich ustawowych ulg za przejazdy
w komunikacji miejskiej.
4. Wykonawca zobowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego o wszystkich
przypadkach uszkodzenia autobusu, uczestniczenia w kolizjach i wypadkach drogowych,
pożarze, awarii i innych zdarzeniach umożliwiających wykonywanie usług przewozowych
- niezwłocznie, nie później niż następnego dnia po zdarzeniu.
5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję wykonanych przeglądów, napraw
i obsług technicznych, zawierających datę ich wykonania, nazwę użytego materiału
eksploatacyjnego, jego rodzaj i typ.
6. Wykonawca zobowiązany jest chronić autobus wraz ze znajdującym się wyposażeniem,
przed jego uszkodzeniem, zniszczeniem i dewastacją.
§4
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają, iż wstępna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy
zgodnie z ofertą wynosi: …………………………..……...................... zł brutto
2. Ryczałtowa stawka za 1 wozokilometr wynosi: ..................... zł brutto
w tym:
a. stawka netto .......................... zł
b. podatek VAT w wysokości .................... zł, 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, koszty druku biletów i zorganizowania systemu sprzedaży biletów jednorazowych,
koszty związane z zagwarantowaniem środków ochrony indywidualnej dla kierowców oraz
inne koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.
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 i sprzedanych
biletów.
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 15 oraz w przypadku korzystania przy wykonywaniu zamówienia
z podwykonawców lub dalszych podwykonawców również dokumenty, o których mowa
w §5 ust. 1 dotyczące podwykonawstwa. Wykonawca przekaże Zamawiającemu faktury
w formie ………..
8. Wykonawca, jako odbiorcę na fakturze, wskazuje Gminę Bogatynia nr NIP615-18-10-987.
9. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku
od towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego pomniejszona
zostanie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono
pomniejszone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług
obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów
i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany
w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma
zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała
zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia
kwoty podatku od towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie
ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.
10. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka
podatku od towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone o kwotę
stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki
obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według
nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie podwyższona
stawka podatku VAT.
Powyższa zmiana może być jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę,
że zmiana w zakresie stawki podatku od towarów i usług miała wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku
od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie
na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu
dla swej ważności sporządzonego na piśmie.

11. W przypadkach określonych w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w ust. 9 i 10 niniejszego
paragrafu, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
pisemnego uzasadnienia zawierającego w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od
której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana wysokości
Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek, o której mowa
w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, może obejmować wyłącznie część wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów
wykonania umowy przez Wykonawcę.
12. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Zmiana umowy może być inicjowana na wniosek Wykonawcy bądź Zamawiającego,
a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej uzasadnienia oraz wskazania podstawy
prawnej i umownej,
14. Waloryzacja wynagrodzenia w każdym z przypadków określonych w ust. 9 i 10 nastąpi
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wprowadzenia określona zmiana.
15. Do faktur Wykonawca winien załączyć oświadczenie, że osoby określone w pkt 27 SWZ
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
WARUNKI PŁATNOŚCI PODWYKONAWCY
1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego
mu wynagrodzenia, przed datą rozliczenia każdej części wynagrodzenia należnego
Wykonawcy - kopie faktur podwykonawców i oświadczenia podwykonawców dotyczące
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął
w danym okresie rozliczeniowym.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców (dalszych
podwykonawców) wynikających z umów o podwykonawstwo jak również protokoły odbiorów
w danym okresie rozliczeniowym podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą
zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.
2. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo a także jej zmianę, której przedmiotem są
usługi - w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na usługi.
3. Kwotę zapłaconą podwykonawcy, Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo a także jej zmiany, której
przedmiotem są usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Podwykonawca zobowiązany jest
udokumentować zasadność wymagalnego wynagrodzenia dokumentami potwierdzającymi
należyte wykonanie i odbiór robot.

5. Powyższe zasady określone w ust. 1, 2, 3 i 4 mają zastosowanie do rozliczenia
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po wykonaniu i odbiorze zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy.
§6
KARY UMOWNE
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. 2, lit. m) – w wysokości 500,00zł brutto za
każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
e) za świadczenie usług autobusem niespełniającym wymagań o których mowa w §3 ust. 2,
lit. s) - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1, za
każdy stwierdzony przypadek przez Zamawiającego,
f) za brak sprawnego systemu ogrzewania lub klimatyzacji w wysokości 500,00zł brutto za
każdy stwierdzony przypadek przez Zamawiającego,
g) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom – w wysokości w wysokości 1 % należnego im wynagrodzenia,
h) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokości 0,5 % należnego im wynagrodzenia,
i) za brak zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę,
w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej
umowy - w wysokości 0,5 % należnego im wynagrodzenia,
j) za stwierdzenie niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogów
określonych w §7 niniejszej umowy – w wysokości 500zł brutto za każdy stwierdzony
przypadek,
k) za brak posiadania zezwolenia na wykonywanie przewozów skutkuje rozwiązaniem
umowy, bez wypowiedzenia, z winy wykonawcy i naliczeniem kary umownej - w wysokości
10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1,
l) za każdorazowe opóźnienie w dowozie z przyczyn nie wynikających z warunków
drogowych (200,00zł brutto za każdy stwierdzony przypadek),
ł) za każdorazowe niewynikające z warunków drogowych niewykonanie przewozu - 500,00zł
brutto,
m) za wykonywanie przewozów innymi środkami transportu niż wskazane w ofercie –
1.000,00zł brutto za każdy dzień wykonywania przewozów innym środkiem transportu,
n) w wysokości 2.000,00zł brutto w przypadku uniemożliwienia (utrudnienia)
przeprowadzenia kontroli lub podania nieprawdziwych informacji podczas kontroli – za każdy
stwierdzony przypadek przez Zamawiającego,
o) w wysokości 500,00zł brutto za przewożeniem osób w liczbie większej niż miejsc
siedzących przeznaczonych dla pasażerów według dowodu rejestracyjnego pojazdu.
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. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może
przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej
umowy.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia
umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.
Ustalona kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.
§7
OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę
(jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), osób które będą
pełniły funkcję kierowców w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza
wyjątek od ww. zapisu w okolicznościach, gdy prowadzący działalność gospodarczą
osobiście będzie świadczył usługę dowozu jako kierowca pojazdu.
2. Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 1
na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną
lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania usług przewozowych zobowiązany jest
przedstawić Zamawiającemu wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę, zawierający dane kierowcy (imię i nazwisko), liczbę obsługiwanych stanowisk.
Powyższy wykaz zawierać powinien również dane dotyczące ewentualnych
podwykonawców. W przypadku gdy czynności, o których mowa wyżej wykonywane będą
przez innych, niewskazanych na liście pracowników, Wykonawca zobowiązany będzie przed
przystąpieniem tych pracowników do pracy, przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanej
listy.
4. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający uprawniony będzie
do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów;
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania usługi.
5. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w określonym terminie wynikającym
z pisemnego wezwania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umowy
o pracę, wymiaru etatu zakresu obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt c i d niniejszego ustępu, składa
równoważny dokument wydany przez właściwy organ w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. Niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, a także niezłożenie przez
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, o których mowa
w ust. 3 i 5 powodować będzie sankcję w postaci kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1
pkt 1) lit. j).
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
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) została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go z rejestru,
c) został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonywania umowy,
d) Wykonawca nie wykonał przewozu zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności
z ustawą o transporcie drogowym czy ustawą Prawo o ruchu drogowym, w wymaganym
terminie,
e) Wykonawca nie rozpoczął przewozów, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie,
f) wystąpi więcej niż pięć opóźnień w dowozie lub odwozie osób, w danym miesiącu, nie
wynikających z warunków drogowych,
g) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usługi w terminie
określonym w umowie, przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
h) Zamawiający stwierdzi, że pojazdy podstawione do przewozu osób, bądź też kierowcy
upoważnieni do ich obsługi, powodują zagrożenie dla zdrowia przewożonych osób lub nie
spełniają warunków określonych w umowie,
i) Wykonawca nie realizuje usługi zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego rozkładem
jazdy i wykazem tras,
j) Wykonawca nie posiada określonego w umowie ubezpieczenia,

k) Wykonawcy została cofnięta lub wygasła licencja na krajowy transport drogowy osób lub
zostało cofnięte zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
l) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej zapisami lub nienależycie
wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienia sposobu realizacji umowy pomimo
wezwania Zamawiającego do poprawy, złożonego na piśmie.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania
do zapłaty w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty za fakturę, określonego w umowie,
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.
3. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z zawartej umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej, przy założeniu, że za siłę wyższą Strony
uznają także epidemię COVID-19. Strona, która zamierza żądać zwolnienia
z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na
piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zaistnieniu i ustaniu.
4. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona, której taka okoliczność utrudnia lub
uniemożliwia wywiązanie się ze zobowiązań Umowy, jest zobowiązana niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 48 godzin, poinformować drugą Stronę o zaistnieniu takich
okoliczności.
5. Okres występowania siły wyższej nie powoduje przesunięcia terminów realizacji usług
określonych w Umowie.
6. Jeżeli na skutek działania siły wyższej świadczenie usług przewozowych będzie czasowo
zawieszone, w związku z czym świadczenie usługi przez Wykonawcę stanie się
bezprzedmiotowe, Zamawiający może skrócić termin wykonywania usługi.
§9
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres
realizacji umowy.
2. Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku
- innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, przedłożyć
Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni kalendarzowych.
3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy,
a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na
jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia
Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie,
stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia
terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia
terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, albo jeśli nie jest to
możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikający
z aneksu do umowy.

§10
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy/om ……………………..……………………
wykonanie następujących zakresów robót objętych niniejszą umową, wymienionych
w złożonej ofercie:
…………………….…………………..…………………………………………………………………
pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania lub Wykonawca nie
zamierza powierzyć wykonania żadnych prac podwykonawcom.
2. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do przedstawienia dokumentów
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający
wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być
krótszy niż 3 dni.
3. Wykonawca, jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 7 dni od
podpisania niniejszej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej
z podwykonawcą wraz ze szczegółowym zakresem usług przewidzianych do wykonania
przez podwykonawców.
Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy, których przedmiotem są
usługi, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub dotyczą dostawy materiałów. Wyłączenie to nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000zł brutto.
4. W przypadku umowy, o której mowa w ust. 3 termin zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia faktury lub rachunku.
W przypadku , gdy w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż określono powyżej,
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
5. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, których umowy dostarczono Zamawiającemu
zyskują status oficjalnego podwykonawcy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.
7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu
wynagrodzenia, a w przypadku płatności częściowych przed datą rozliczenia drugiej
i następnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy - kopie faktur podwykonawców
i oświadczenia podwykonawców dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je
podwykonawcy powinny potwierdzać brak zaległości wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.
§11
ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA
1. Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy za wyjątkiem przypadków wymienionych w §4 ust. 9 i 10 oraz niżej
opisanych przypadków:
1.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w rozkładach jazdy (w tym
zmiany tras, przebiegu linii lub uruchomienia nowych linii) i wynikających z nich zmian obsad
taborowych i ilości wozokilometrów, zawieszenia lub likwidacji linii, jeżeli konieczność
dokonania zmian będzie wynikała z prowadzonych przez Zamawiającego obserwacji i badań
marketingowych rynku komunikacji lub innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć w chwili zamówienia. W przypadku konieczności dokonania zmian, Zamawiający
zobowiązuje się do dokonania niezbędnych uzgodnień z Wykonawcą na 30 dni przed
terminem wprowadzenia zmian. Zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy powyżej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania
w budżecie Gminy Bogatynia.

W przypadkach nadzwyczajnych, zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
a spowodowanych zamknięciem ruchu na drodze, wypadkiem drogowym, klęską żywiołową
itp., Wykonawca może zmienić trasę lub rozkład jazdy i zobowiązany jest do wprowadzenia
tych zmian, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w możliwie najkrótszym czasie. Zmiany mogą
nastąpić również na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego.
1.2. Zwiększenie bądź zmniejszenie ilości wozokilometrów określonych w załączniku nr 2 do
niniejszej umowy.
1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dla określonej grupy osób
przejazdów bezpłatnych i przejazdów ulgowych na wszystkich liniach.
1.4. Zamawiający dopuszcza zmianę pojazdów wymienionych w wykazie pojazdów.
W przypadku zmiany pojazdu zgłoszonego do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu aktualne dokumenty potwierdzające
posiadanie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC i NNW oraz aktualnych badań
technicznych pojazdu. Wykonawca, w przypadku zmiany pojazdu, zobowiązuje się, do
zapewnienia pojazdu o takich samych lub lepszych parametrach niż przedstawiony
w ofercie. Wykonawca nie może zmienić autobusu w trakcie realizacji umowy na autobus
o gorszych parametrach niż te przedstawione w ofercie na podstawie, których dokonano
wyboru oferty z uwzględnieniem kryterium aspekty środowiskowe (Kaś).
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej
z podpisem kwalifikowanym pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach
unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w poniższym zakresie:
a) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest korzystana dla
Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, np. zmiana przystanków, częstotliwości kursów,
b) zmiany nazw, siedzib stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,
c) zmiany trasy realizacji usługi przewozu z powodu okoliczności niezależnych od stron
umowy, m. in. warunkami drogowymi,
d) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących
niemożliwością realizacji przedmiotu umowy,
e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie
treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
f) wskazanym w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
g) terminu realizacji przedmiotu umowy, który może ulec przedłużeniu w uzasadnionych
przypadkach, z powodu okoliczności będących działaniem siły wyższej, wstrzymanie
przewozów przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Strony, która inicjuje zmianę,
a wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
2. Nie stanowi zmiany umowy (brak obowiązku pisemnej zmiany umowy w formie aneksu)
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiany będące następstwem
sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
3. W przypadku żądania wprowadzenia zmian do umowy zostanie wprowadzona
następująca procedura:
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed planowaną zmianą umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem
konieczności wprowadzenia zmian do umowy,
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy
w terminie 7 dni od otrzymania projektu zmiany (aneksu) umowy.

W przypadku dokonania zmiany umowy, osoba realizująca umowę z ramienia
Zamawiającego, po podpisaniu aneksu, informuje Piotra Wysockiego lub Michała
Andrzejewskiego o dokonanej zmianie celem sprawdzenia czy powyższa zmiana powoduje
konieczność zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie
umowy.
§12
ROSTRZYGANIE SPORÓW
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy rozstrzygać będzie
sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
§13
FORMA UMOWY
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Wykonawca:
Zamawiający:
.....................................

.....................................
Kontrasygnata Skarbnika Gminy:
………………………………….........

Załącznik nr 1 do umowy nr ……. . ………….
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
Bogatynia – Wyszków - Wolanów - Bogatynia
Przystanki (trasa)

Godziny kursu
W dni robocze

Bogatynia ul. II AWP - BOK

9:00

13:00

16:00

9:01

13:01

16:01

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)

9:12

13:12

16:12

6:30*

9:20

13:20

16:20

6:31*

9:21

13:21

16:21

Wyszków sklep

6:35*

9:25

13:25

16:25

Wolanów

6:38*

9:28

13:28

16:28

Wolanów

6:39*

9:29

13:29

16:29

Wyszków sklep

6:42*

9:32

13:32

16:32

6:46*

9:36

13:36

16:36

6:47*

9:37

13:37

16:37

9:45

13:45

16:45

9:47

13:47

16:47

Bogatynia ul. Środkowa

9:49

13:49

16:49

Bogatynia ul. Zgorzelecka

9:52

13:52

16:52

9:53

13:53

16:53

9:55

13:55

16:55

9:56

13:56

16:56

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego
(teren dworca autobusowego)
Bogatynia ul. I. Daszyńskiego
(piekarnia)

Działoszyn droga główna do
Zgorzelca
Działoszyn przy restauracji
„Popularna”

Działoszyn przy restauracji
„Popularna”
Działoszyn droga główna do
Zgorzelca
Trzciniec ul. Mł. Energetyków (przy
Zespole Szkół Energetycznych
i Ekonomicznych)
Zatonie ul. Parkowa (przy
restauracji „Megawat”)

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego
(Tesco)
Bogatynia ul. I. Daszyńskiego
(teren dworca autobusowego)
Bogatynia ul. II AWP - BOK

* kursuje w dni nauki szkolnej

Załącznik nr 2 do umowy nr ……. . ……….
Zestawienie ilości wzkm na cały okres świadczenia usługi w komunikacji
pozamiejskiej w okresie 01.01.2022r. – 31.12.2022r.
Trasy: Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia; Bogatynia – Wolanów – Wyszków – Bogatynia

Wyliczenie ilości wozokilometrów w poszczególnych dniach
Rodzaj dni
Dni robocze

Ilość dni
252

Ilość km w jednym
dniu
144,4

Ilość
wozokilometrów
36.388,80

Łączna ilość wozokilometrów w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. – 36.388,80wzkm

