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I.   NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

zarejestrowany w  Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, KRS Nr 0000131350 zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM 

 

 kod, miejscowość, województwo, powiat: 82-300   Elbląg, warmińsko – mazurskie, Elbląg 

 ulica, nr domu, nr  lokalu:  ul.: Browarna  ,nr  domu:  90,  

 internet: http:// www.zkm.elblag.com.pl, 

 tel.:   +48 55 230 79 00,    faks: +48 55 230 79 01   

 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

przetarg nieograniczony  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiot zamówienia: 

 

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej  

na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących. 

 

Przedmiot główny: 

CPV: 60112000-6   

Nazewnictwo wg CPV: usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.  

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług przewozowych w trakcji 

autobusowej komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg oraz gmin sąsiadujących,  

z którymi zostało zawarte porozumienie w celu wspólnej realizacji publicznego transportu 

zbiorowego, w okresie od 01.01.2014r. do  31.12.2020r., według opracowanego przez 

Zamawiającego rozkładu jazdy. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy  części – zwane dalej pakietami: 

Pakiet Nr 1.   

Obejmuje usługi przewozowe na liniach autobusowych nr: 6, 8, 14, 15, 18, 19, 20. 

Pakiet Nr 2.   

Obejmuje  usługi przewozowe na  liniach autobusowych nr: 10, 11, 13, 17, 30, 31. 

Pakiet Nr 3.  

Obejmuje usługi przewozowe  na liniach autobusowych nr: 7, 9, 12, 16, 21, 22, 23, 100. 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Każdy pakiet wymaga złożenia odrębnej oferty. 

3. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub maksymalnie dwa pakiety, oferta na każdy pakiet 

będzie rozpatrywana i oceniana oddzielnie. 

4. Od Wykonawcy, którego oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze w dwóch pakietach, 

Zamawiający będzie wymagać posiadania autobusów w liczbie wynikającej z sumy wymaganej 

liczby autobusów dla wybranych pakietów.  
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5. Przez okres obowiązywania umowy Wykonawca musi posiadać uprawnienia (licencje)  

na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy  

z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U.2012r. poz.1265)  

6. Zamawiający wymaga świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia autobusami: 

1) spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo 

o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58 poz.515 z późn.zm.) i przepisach wykonawczych 

do wymienionej ustawy, a w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu 

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

autobusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. Nr 32 poz.262  

z późn.zm.), odnoszących się do autobusów miejskich i regularnej komunikacji publicznej; 

2) wyprodukowanymi nie wcześniej niż w roku 2007, przy czym średni wiek taboru 

w poszczególnych latach świadczenia usług wyliczony na dzień 1 stycznia każdego roku   

nie może być wyższy niż 8 lat, z wyjątkiem przypadków opisanych w załącznikach  

do SIWZ; 

3) niskopodłogowymi (brak stopnia w drugich drzwiach autobusu); 

4) w wersji miejskiej o następujących parametrach: 

- autobus typu A - długość autobusu nie mniej niż 6 m lub łączna pojemność (miejsca 

siedzące plus stojące) minimum 35 miejsc, przy czym liczba  miejsc siedzących nie może 

być mniejsza niż 20% pojemności nominalnej; 

- autobus typu B -  długość autobusu nie mniej niż 9 m lub łączna pojemność (miejsca 

siedzące plus stojące) minimum 70 miejsc, przy czym liczba  miejsc siedzących nie może 

być mniejsza niż 20% pojemności nominalnej; 

- autobus typu C - długość autobusu nie mniej niż 11,5 m lub łączna pojemność (miejsca 

siedzące plus stojące) minimum 90 miejsc, przy czym liczba  miejsc siedzących nie może 

być mniejsza niż 20% pojemności nominalnej. 

7. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług przewozowych  autobusem/autobusami 

zbudowanym/zbudowanymi przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji 

własnej, którego markę określa się jako "SAM". 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania niezbędną liczbą autobusów rezerwowych, 

gwarantujących ciągłą obsługę linii autobusami wymaganego typu.  

9. Zamawiający wymagać będzie dostarczenia przez Wykonawcę, najpóźniej do 13.12.2013r., 

wykazu taboru wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych autobusów oraz innych 

dokumentów potwierdzających dane, w tym dokumenty potwierdzające zamiar świadczenia 

usługi nowymi autobusami np. umowy zakupu – według wzoru określonego w załączniku   

do SIWZ. W terminie do 20.12.2013r. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie 

przeglądu wskazanych w wykazie taboru autobusów pod względem spełnienia wymaganych 

warunków. 

10. Zamawiający zastrzega, że wykonanie zamówienia w całości, ani w żadnej części nie może 

być powierzone podwykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących 

nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego dla każdego z pakietów, 

polegających na świadczeniu usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie 

komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących. 

12. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 
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13. Zamawiający wymaga, aby usługi przewozowe były realizowane zgodnie z dostarczonymi 

przez Zamawiającego rozkładami jazdy i wynikającym z nich dziennym zestawieniem 

wozokilometrów na liniach. 

14. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie suma iloczynów ilości faktycznie wykonanych 

wozokilometrów (bez wjazdów, zjazdów) przez każdy typ autobusu i cen jednego 

wozokilometra podanych w ofercie dla każdego typu autobusów. 

15. Ofertowe ceny jednego wozokilometra będą obowiązywać do 31.12.2014r.   

Od 01.01.2015r. ceny będą corocznie waloryzowane zgodnie z algorytmem opisanym  

w załącznikach do SIWZ:  

1) 25% ceny zostanie zwaloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen paliw płynnych przyjętym  

na podstawie raportu uznanej krajowej instytucji (aktualnie Polska Izba Paliw Płynnych) 

monitorującej rynek paliw;  

2) 75% ceny zostanie zwaloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny.  

16. Wykonawca przez okres obowiązywania umowy będzie prowadził sprzedaż biletów  

w autobusach kursujących na liniach za wynagrodzeniem, na podstawie odrębnej umowy.  

17. Parametry eksploatacyjne, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją usług przewozowych 

będących przedmiotem zamówienia, wymagania ilościowe taboru, parametry techniczne  

i wyposażenie taboru oraz zasady kontroli i rozliczania wykonywanych usług zostały opisane 

w załącznikach do SIWZ. 

18. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w przypadku:    

1) zmiany stawki VAT; 

2) jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla publicznego transportu zbiorowego, uwzględnia 

oczekiwania społeczne w zakresie dostępności i jakości usług publicznych  (korzyść 

ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna); 

3) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień 

podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, 

które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia; 

4) działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach i mającego bezpośredni wpływ na realizację umowy. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 1 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odpłatne świadczenie usług przewozowych w zakresie 

regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych Nr 6, 8, 14, 15, 18, 19, 20 na terenie 

Gminy Miasto Elbląg i gmin, z którymi zawarte zostało stosowne porozumienie. 

2. Parametry linii, w tym: numer linii, liczba i typ autobusów, ilość wozokilometrów dla każdego 

typu autobusów - zostały przedstawione w załącznikach do SIWZ dla Pakietu Nr 1. Informacje 

dodatkowe, w tym rozkład jazdy, trasy linii i lokalizacja przystanków są dostępne pod adresem 

internetowym www.rozklad.zkm.elblag.com.pl  

3. Szacunkowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, wyrażony w wozokilometrach, 

wynikający z rozkładów jazdy (bez wjazdów, zjazdów) na powyższych liniach  autobusowych 

wynosi:  

http://www.rozklad.zkm.elblag.com.pl/
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3.1. w okresie  od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. – ok. 1 003,4 tys. wzkm rocznie, w tym dla: 

a. autobusów typu A – 56,5 tys. wzkm;  

b. autobusów typu B – 421,0 tys. wzkm; 

c. autobusów typu C – 525,9 tys. wzkm;  

3.2. w okresie  od 01.01.2016r. do 31.12.2020r. – ok. 1 015,1 tys. wzkm rocznie, w tym dla: 

a. autobusów typu A -  56,4 tys. wzkm;  

b. autobusów typu B – 434,0 tys. wzkm; 

c. autobusów typu C – 524,7 tys. wzkm;  

3.3. łącznie w okresie  od 01.01.2014r. do 31.12.2020r. – ok. 7 082,3 tys. wzkm, w tym dla: 

a. autobusów typu A –   395,0 tys. wzkm;  

b. autobusów typu B – 3 012,0 tys. wzkm; 

c. autobusów typu C – 3 675,3 tys. wzkm;  

4. Począwszy od 2015 roku planowaną roczną ilość wozokilometrów, Zamawiający będzie ustalał 

na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy (bez wjazdów, zjazdów) dziennego zestawienia 

wozokilometrów na liniach wynikającego z rozkładów jazdy, terminów ferii i wakacji 

oraz rozkładu dni kalendarzowych na dany rok tzn. ilości dni roboczych, sobót, niedziel i świąt. 

Informacja o zaplanowanej na dany rok ilość wozokilometrów zostanie przekazana 

Wykonawcy w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

5.1. zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością obsługi 

imprez masowych lub organizacją komunikacji specjalnej, 

5.2. zlecania doraźnych dodatkowych przewozów wynikających z potrzeby organizacji 

komunikacji zastępczej za wyłączone odcinki tras, w związku z doraźnymi remontami dróg 

i torowisk lub w związku z występującymi utrudnieniami w ruchu spowodowanymi 

awariami układu sieci drogowej i torowisk oraz wzmożonych przewozów pasażerskich 

w okresie Wszystkich Świętych lub z innych przyczyn uniemożliwiających 

funkcjonowanie komunikacji miejskiej zgodnie z zaplanowanym rozkładem jazdy, 

5.3. dokonywania zmian w rozkładach jazdy (w tym zmiany tras przebiegu linii, numeru linii, 

lub uruchomienia nowych wariantów tras) i wynikających z nich zmian obsad taborowych 

i ilości wzkm, zawieszenia lub likwidacji linii, jeżeli konieczność dokonania zmian będzie 

wynikała z prowadzonych przez Zamawiającego obserwacji i badań marketingowych rynku 

komunikacji miejskiej lub innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć  

w chwili zamówienia. 

6. Powyższe zmiany mogą skutkować: 

6.1. w roku 2014, zmniejszeniem do 20% lub zwiększeniem do 10% planowanej na ten rok 

liczby wzkm, liczonych oddzielnie dla każdego typu autobusu, przy czym łącznie zmiana 

nie może przekroczyć ±100.000 wzkm;  

6.2. począwszy od 2015 roku, zmniejszeniem do 20%, lub zwiększeniem do 10%, planowanej 

na dany rok liczby wzkm, w każdym roku kalendarzowym trwania umowy, liczonych 

oddzielnie dla każdego typu autobusu, przy czym łącznie zmiana nie może przekroczyć  

w danym roku ±100.000 wzkm w stosunku do roku poprzedniego. 

7. W okresie realizacji zamówienia łączne zmniejszenie ilości wzkm nie może przekroczyć 20% 

a zwiększenie 10% ogólnej liczby wzkm, zaplanowanych do wykonania w ramach zamówienia.  
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8. Wykonawca, w celu realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do wykonywania 

usług przewozowych autobusami w wersji miejskiej, spełniającymi wymagania opisane  

w załącznikach do SIWZ, w liczbie: 

8.1. 1 szt. autobus typu  A; 

8.2. 9 szt. autobusów typu  B; 

8.3. 8 szt. autobusów typu  C; 

Wskazane liczby poszczególnych typów autobusów stanowią ilości minimalne, niezbędne  

do wykonywania usług przewozowych na liniach objętych Pakietem - bez autobusów 

rezerwowych.  

9. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przez Wykonawcę usług autobusami typu C w miejsce 

autobusów typu B lub A, jak również autobusami typu B w miejsce wymaganych autobusów 

typu A, na warunkach określonych w załącznikach do SIWZ. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 2 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odpłatne świadczenie usług przewozowych w zakresie 

regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych Nr 10, 11, 13, 17, 30, 31 na terenie 

Gminy Miasto Elbląg i gmin, z którymi zawarte zostało stosowne porozumienie. 

2. Parametry linii, w tym: numer linii, liczba i typ autobusów, ilość wozokilometrów dla każdego 

typu autobusów - zostały przedstawione w załącznikach do SIWZ dla Pakietu Nr 2. Informacje 

dodatkowe, w tym rozkład jazdy, trasy linii i lokalizacja przystanków są dostępne pod adresem 

internetowym www.rozklad.zkm.elblag.com.pl  

3. Szacunkowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, wyrażony w wozokilometrach, 

wynikający z rozkładów jazdy (bez wjazdów, zjazdów) na powyższych liniach  autobusowych 

wynosi:  

3.1. w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. – ok. 995,1 tys. wzkm rocznie,w tym dla: 

a. autobusów typu B – 465,9 tys. wzkm; 

b. autobusów typu C – 529,2 tys. wzkm;  

3.2. w okresie  od 01.01.2016r. do 31.12.2020r. – ok. 918,3 tys. wzkm rocznie,w tym dla: 

a. autobusów typu B – 390,3 tys. wzkm; 

b. autobusów typu C – 528,0 tys. wzkm;  

3.3. łącznie w okresie  od 01.01.2014r. do 31.12.2020r. – ok. 6 581,7tys. wzkm, w tym dla: 

a. autobusów typu B – 2 883,3 tys. wzkm; 

b. autobusów typu C – 3 698,4 tys. wzkm;  

4. Począwszy od 2015 roku planowaną roczną ilość wozokilometrów, Zamawiający będzie ustalał 

na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy (bez wjazdów, zjazdów) dziennego zestawienia 

wozokilometrów na liniach wynikającego z rozkładów jazdy, terminów ferii i wakacji 

oraz rozkładu dni kalendarzowych na dany rok tzn. ilości dni roboczych, sobót, niedziel i świąt. 

Informacja o zaplanowanej na dany rok ilość wozokilometrów zostanie przekazana 

Wykonawcy w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

5.1. zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością obsługi 

imprez masowych lub organizacją komunikacji specjalnej, 

5.2. zlecania doraźnych dodatkowych przewozów wynikających z potrzeby organizacji 

komunikacji zastępczej za wyłączone odcinki tras, w związku z doraźnymi remontami dróg 

http://www.rozklad.zkm.elblag.com.pl/
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i torowisk lub w związku z występującymi utrudnieniami w ruchu spowodowanymi 

awariami układu sieci drogowej i torowisk oraz wzmożonych przewozów pasażerskich 

w okresie Wszystkich Świętych lub z innych przyczyn uniemożliwiających 

funkcjonowanie komunikacji miejskiej zgodnie z zaplanowanym rozkładem jazdy, 

5.3. dokonywania zmian w rozkładach jazdy (w tym zmiany tras przebiegu linii, numeru linii, 

lub uruchomienia nowych wariantów tras) i wynikających z nich zmian obsad taborowych 

i ilości wzkm, zawieszenia lub likwidacji linii, jeżeli konieczność dokonania zmian będzie 

wynikała z prowadzonych przez Zamawiającego obserwacji i badań marketingowych rynku 

komunikacji miejskiej lub innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć  

w chwili zamówienia. 

6. Powyższe zmiany mogą skutkować: 

6.1. w roku 2014, zmniejszeniem do 20% lub zwiększeniem do 10% planowanej na ten rok 

liczby wzkm, liczonych oddzielnie dla każdego typu autobusu, przy czym łącznie zmiana 

nie może przekroczyć ±100.000 wzkm;  

6.2. począwszy od 2015 roku, zmniejszeniem do 20%, lub zwiększeniem do 10%, planowanej 

na dany rok liczby wzkm, w każdym roku kalendarzowym trwania umowy, liczonych 

oddzielnie dla każdego typu autobusu, przy czym łącznie zmiana nie może przekroczyć  

w danym roku ±100.000 wzkm w stosunku do roku poprzedniego. 

7. W okresie realizacji zamówienia łączne zmniejszenie ilości wzkm nie może przekroczyć 20% 

a zwiększenie 10% ogólnej liczby wzkm, zaplanowanych do wykonania w ramach zamówienia.  

8. Wykonawca, w celu realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do wykonywania 

usług przewozowych autobusami w wersji miejskiej, spełniającymi wymagania opisane  

w załącznikach do SIWZ, w liczbie: 

8.1. 8 szt. autobusów typu  B; 

8.2. 9 szt. autobusów typu  C; 

Wskazane liczby poszczególnych typów autobusów stanowią ilości minimalne, niezbędne do 

wykonywania usług przewozowych na liniach objętych Pakietem - bez autobusów 

rezerwowych.  

9. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przez Wykonawcę usług autobusami typu C w miejsce 

wymaganych autobusów typu B, na warunkach określonych w załącznikach do SIWZ. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 3 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odpłatne świadczenie usług przewozowych w zakresie 

regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych Nr 7, 9, 12, 16, 21, 22, 23, 100  

na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin, z którymi zawarte zostało stosowne porozumienie. 

2. Parametry linii, w tym: numer linii, liczba i typ autobusów, ilość wozokilometrów dla każdego 

typu autobusów - zostały przedstawione w załącznikach do SIWZ dla Pakietu Nr 3. Informacje 

dodatkowe, w tym rozkład jazdy, trasy linii i lokalizacja przystanków są dostępne pod adresem 

internetowym www.rozklad.zkm.elblag.com.pl  

3. Szacunkowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, wyrażony w wozokilometrach, 

wynikający z rozkładów jazdy (bez wjazdów, zjazdów) na powyższych liniach  autobusowych 

wynosi:  

3.1. w okresie  od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. – ok. 1 134,3 tys. wzkm rocznie, w tym dla: 

a. autobusów typu A –   72,2 tys. wzkm;  

b. autobusów typu B – 293,5 tys. wzkm; 

http://www.rozklad.zkm.elblag.com.pl/
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c. autobusów typu C – 768,6 tys. wzkm;  

3.2. w okresie  od 01.01.2016r. do 31.12.2020r. – ok. 984,7 tys. wzkm rocznie, w tym dla: 

a. autobusów typu A –   78,2 tys. wzkm;  

b. autobusów typu B – 278,1 tys. wzkm; 

c. autobusów typu C – 628,4 tys. wzkm;  

3.3. łącznie w okresie  od 01.01.2014r. do 31.12.2020r. – ok. 7 192,1 tys. wzkm, w tym dla: 

a. autobusów typu A –    535,4 tys. wzkm;  

b. autobusów typu B – 1 977,5 tys. wzkm; 

c. autobusów typu C – 4 679,2 tys. wzkm;  

4. Począwszy od 2015 roku planowaną roczną ilość wozokilometrów, Zamawiający będzie ustalał 

na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy (bez wjazdów, zjazdów) dziennego zestawienia 

wozokilometrów na liniach wynikającego z rozkładów jazdy, terminów ferii i wakacji 

oraz rozkładu dni kalendarzowych na dany rok tzn. ilości dni roboczych, sobót, niedziel i świąt. 

Informacja o zaplanowanej na dany rok ilość wozokilometrów zostanie przekazana 

Wykonawcy w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

5.1. zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością obsługi 

imprez masowych lub organizacją komunikacji specjalnej, 

5.2. zlecania doraźnych dodatkowych przewozów wynikających z potrzeby organizacji 

komunikacji zastępczej za wyłączone odcinki tras, w związku z doraźnymi remontami dróg 

i torowisk lub w związku z występującymi utrudnieniami w ruchu spowodowanymi 

awariami układu sieci drogowej i torowisk oraz wzmożonych przewozów pasażerskich 

w okresie Wszystkich Świętych lub z innych przyczyn uniemożliwiających 

funkcjonowanie komunikacji miejskiej zgodnie z zaplanowanym rozkładem jazdy, 

5.3. dokonywania zmian w rozkładach jazdy (w tym zmiany tras przebiegu linii, numeru linii, 

lub uruchomienia nowych wariantów tras) i wynikających z nich zmian obsad taborowych 

i ilości wzkm, zawieszenia lub likwidacji linii, jeżeli konieczność dokonania zmian będzie 

wynikała z prowadzonych przez Zamawiającego obserwacji i badań marketingowych rynku 

komunikacji miejskiej lub innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć  

w chwili zamówienia. 

6. Powyższe zmiany mogą skutkować: 

6.1. w roku 2014, zmniejszeniem do 20% lub zwiększeniem do 10% planowanej na ten rok 

liczby wzkm, liczonych oddzielnie dla każdego typu autobusu, przy czym łącznie zmiana 

nie może przekroczyć ±100.000 wzkm;  

6.2. począwszy od 2015 roku, zmniejszeniem do 20%, lub zwiększeniem do 10%, planowanej 

na dany rok liczby wzkm, w każdym roku kalendarzowym trwania umowy, liczonych 

oddzielnie dla każdego typu autobusu, przy czym łącznie zmiana nie może przekroczyć  

w danym roku ±100.000 wzkm w stosunku do roku poprzedniego. 

7. W okresie realizacji zamówienia łączne zmniejszenie ilości wzkm nie może przekroczyć 20% 

a zwiększenie 10% ogólnej liczby wzkm, zaplanowanych do wykonania w ramach zamówienia.  

8. Wykonawca, w celu realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do wykonywania 

usług przewozowych autobusami w wersji miejskiej, spełniającymi wymagania opisane  

w załącznikach do SIWZ, w liczbie: 

8.1. 2 szt. autobusów typu  A; 

8.2. 4 szt. autobusów typu  B; 
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8.3. 11 szt. autobusów typu  C (od 2016r. – 9 szt); 

Wskazane liczby poszczególnych typów autobusów stanowią ilości minimalne, niezbędne  

do wykonywania usług przewozowych na liniach objętych Pakietem - bez autobusów 

rezerwowych.  

9. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przez Wykonawcę usług autobusami typu C w miejsce 

autobusów typu B lub A, jak również autobusami typu B w miejsce wymaganych autobusów 

typu A, na warunkach określonych w załącznikach do SIWZ. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin wykonania zamówienia dla  Pakietu Nr 1:  

data rozpoczęcia:   1 styczeń 2014r.    data zakończenia 31grudzień 2020r. 

 

2. Termin wykonania zamówienia dla  Pakietu Nr 2:  

data rozpoczęcia:   1 styczeń 2014r.    data zakończenia 31grudzień 2020r. 

 

3. Termin wykonania zamówienia dla  Pakietu Nr 3:  

data rozpoczęcia:   1 styczeń 2014r.    data zakończenia 31grudzień 2020r. 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:  

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

 

Dotyczy Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 2, Pakietu Nr 3. 

Warunkiem udziału w postępowaniu prowadzonym w celu wyłonienia Wykonawcy  jest 

posiadanie uprawnień do wykonywania krajowego transportu drogowego osób zgodnie z art.5 

ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. 2012r. poz.1265)   

 

Ocena spełnienia wymienionego wyżej warunku w postępowaniu, zostanie dokonana metodą 

„spełnia /nie spełnia” na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty. 

Przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum) musi posiadać licencję na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym, z tym że wymóg posiadania licencji dotyczy wszystkich członków konsorcjum 

zamierzających bezpośrednio wykonywać usługę przewozu.   
 

- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona; 

dla Pakietu Nr1 - na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów 

wymienionych w pkt VI. ppkt 1.2 SIWZ,   

dla Pakietu Nr2 - na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 2.1. SIWZ oraz dokumentów 

wymienionych w pkt VI. ppkt 2.2 SIWZ, 

dla Pakietu Nr3 - na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 3.1. SIWZ oraz dokumentów 

wymienionych w pkt VI. ppkt 3.2 SIWZ, 
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2. posiadania wiedzy i doświadczenia;. 
 

Dotyczy Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 2, Pakietu Nr 3. 

Warunkiem udziału w postępowaniu prowadzonym w celu wyłonienia Wykonawcy  jest 

wykonanie  lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, usług / 

usługi przewozu w komunikacji miejskiej, dla  których ilość wozokilometrów, nie może być 

mniejsza niż 2 mln wozokilometrów .  

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną usługę 

obejmującą powyższy zakres usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania  

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz   załączy dowody potwierdzające  

że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, składający oferty na dwa wybrane 

pakiety wykaże się w dwóch ofertach tym samym doświadczeniem. 

 

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku  

tj. wozokilometry wykonane w komunikacji miejskiej, będą zsumowane z dokumentów 

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, należy 

przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wykonywania usług, podając datę i kurs,  

a dla wartości usług wykonywanych na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania, podając 

datę i kurs. 

 
- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona;  

dla Pakietu Nr1- na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów 

wymienionych w pkt VI. ppkt 1.3 SIWZ,   

dla Pakietu Nr2- na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 2.1. SIWZ oraz dokumentów 

wymienionych w pkt VI. ppkt 2.3 SIWZ, 

dla Pakietu Nr3- na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 3.1. SIWZ oraz dokumentów 

wymienionych w pkt VI. ppkt 3.3 SIWZ, 
 

 

 

 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

     zamówienia; 

 

- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona  

dla Pakietu Nr1- na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ  

dla Pakietu Nr2- na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 2.1. SIWZ  

dla Pakietu Nr3- na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 3.1. SIWZ. 

 

 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

Dotyczy Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 2, Pakietu Nr 3. 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest osiągnięcie przychodu netto ze sprzedaży za okres 

ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres  

(na podstawie Rachunku zysków i strat poz. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, 
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materiałów lub przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, a w przypadku Wykonawcy 

niezobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów 

określających przychody), w wysokości nie mniejszej niż  2,5 mln zł, dla każdego pakietu. 

 

W przypadku składania ofert na więcej niż jeden pakiet Wykonawca musi osiągnąć przychody,  

o których mowa wyżej, stanowiące iloczyn ilości pakietów i kwoty 2,5 mln. zł. 

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą 

zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. 

 

Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż 

wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia 

roku obrotowego, podając datę i kurs. 
 

-  potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona 

dla Pakietu Nr1- na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów 

wymienionych w pkt VI. ppkt  1.4 SIWZ,   

dla Pakietu Nr2- na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 2.1. SIWZ oraz dokumentów 

wymienionych w pkt VI. ppkt  2.4 SIWZ, 

dla Pakietu Nr3- na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 3.1. SIWZ oraz dokumentów 

wymienionych w pkt VI. ppkt 3.4 SIWZ. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych 

dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI. SIWZ, metodą spełnia / nie spełnia. 

 

Warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz opis sposobu dokonania oceny  

ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

udzielanego zamówienia. 

 

UWAGA: 

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać  

na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 

 

V.A. WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Z MOCY ART. 24 UST. 1i UST.2 

PKT 5  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ OPIS SPOSOBU 

POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 2, Pakietu Nr 3. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując  

je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłacenia kary umownej, jeżeli szkoda ta lub 
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obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia 

i  zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania;  

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 

wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 

umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano  

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano  

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
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przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia  

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,  

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 

wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 

50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym 

samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą  

do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów 

wymienionych w pkt VI.A. SIWZ. 

 

VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty należy złożyć ODDZIELNIE 

dla każdego pakietu. 

 

1. Spełniania warunków udziału w postępowaniu dla Pakietu Nr 1 : 

 

1.1. Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Uwaga: 

a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

przekazuje na załączniku nr 1 do oferty. Oświadczenie należy składać w oryginale. 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie może 

być złożone przez pełnomocnika w imieniu wszystkich Wykonawców lub przez wszystkich Wykonawców  

na jednym dokumencie lub przez każdego Wykonawcę odrębnie . 

 

1.2  Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej 

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

w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje. 
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Uwaga: 

a) Dla potwierdzenia spełnienia warunku wymienionego w pkt V. ppkt 1. SIWZ, należy złożyć licencję/licencje  

na wykonywanie  krajowego transportu drogowego osób zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ust 1 ustawy  

z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj.Dz. U. 2012r. poz.1265). 

b) Ocena spełnienia wymienionego wyżej warunku w postępowaniu, zostanie dokonana metodą „spełnia /nie spełnia” 

na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty.   

c) Przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) musi 

posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, z tym że wymóg posiadania licencji 

dotyczy wszystkich Wykonawców zamierzających bezpośrednio wykonywać usługę przewozu.  

 

1.3  Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane  

lub są wykonywane należycie. 
 

 

Uwaga: 

a) Przedmiot wykazanej usługi przewozu w komunikacji miejskiej należy podać z taką szczegółowością, która 

umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V. ppkt 2 SIWZ. 

b) Formularz wykazu usług Zamawiający  przekaże na załączniku nr 3 do oferty – WYKAZ USŁUG-PAKIET NR 1.  
c) Dla usług wymienionych w wykazie należy załączyć dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane  

lub są wykonywane należycie. 

d) Dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, należy złożyć tylko do wskazanych w wykazie 

usług, o których mowa w pkt V ppkt 2 SIWZ. 

e) Dowodami, o których mowa powyżej są: 

- poświadczenie (w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej 

niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 

- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 

f) W miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające 

należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich  

te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817). 

g) W przypadku, gdy podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane  

jest Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wykonawca  

nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

h) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć  

wg średniego kursu NBP na dzień wykonywania usług, podając datę i kurs, a dla wartości usług wykonywanych  

na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania, podając datę i kurs. 

i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa  

ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego  

pkt V. ppkt 2. SIWZ. 

j) Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich  

przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

1.4  Część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 

zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanej części sprawozdania,  

a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego 

inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatniego roku 

obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 
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Uwaga: 

a) Wykonawcy niezobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego składają inne dokumenty określające 

przychody – za okres ostatniego roku obrotowego. 

b) Wykonawcy zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego składają część sprawozdania finansowego, 

tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami  

o rachunkowości również z opinią o tej części sprawozdania finansowego. 

c) Wyżej wymienione dokumenty Wykonawcy składają za okres ostatniego roku obrotowego, za który Wykonawcy 

mają sporządzone sprawozdanie finansowe i które byli zobligowani wykonać. 

d) Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez 

Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego, podając datę  

i kurs. 

e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa  

ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego  

w pkt V.ppkt 4. SIWZ. 

f) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej  

i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający 

sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

g) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt V.ppkt 4. SIWZ polega na zdolnościach 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający,  

w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym  

dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa  

w pkt VI. ppkt 1.4. SIWZ. 

h) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących  

go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi  

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów  

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 

 

 

1 a). Spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego  

        w SIWZ 

 

1 a). 1. Oświadczenie. w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Uwaga: 

a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający przekazuje na Załączniku nr 1 do oferty. Oświadczenie należy składać w oryginale. 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie  

może być złożone przez pełnomocnika w imieniu wszystkich Wykonawców lub przez wszystkich Wykonawców  

na jednym dokumencie lub przez każdego Wykonawcę odrębnie. 

 

         

2.  Spełniania warunków udziału w postępowaniu dla Pakietu Nr 2 

 

2.1. Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Uwaga: 

a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

przekazuje na załączniku nr 1 do oferty. Oświadczenie należy składać w oryginale. 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie może 

być złożone przez pełnomocnika w imieniu wszystkich Wykonawców lub przez wszystkich Wykonawców na jednym 

dokumencie lub przez każdego Wykonawcę odrębnie (jeżeli każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału 

samodzielnie). 
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2.2 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej 

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

w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje. 

 

Uwaga: 

a) Dla potwierdzenia spełnienia warunku wymienionego w pkt V. ppkt 1. SIWZ, należy złożyć licencję/licencje  

na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ust 1 ustawy  

z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj.Dz. U. 2012r. poz.1265). 

b) Ocena spełnienia wymienionego wyżej warunku w postępowaniu, zostanie dokonana metodą „spełnia /nie spełnia” 

na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty.   

c) Przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) musi 

posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, z tym że wymóg posiadania licencji 

dotyczy wszystkich Wykonawców zamierzających bezpośrednio wykonywać usługę przewozu.  

 

 

2.3 Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane  

lub są wykonywane należycie. 
 

 

Uwaga: 

a) Przedmiot wykazanej usługi przewozu w komunikacji miejskiej należy podać z taką szczegółowością, która 

umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V. ppkt 2 SIWZ. 

b) Formularz wykazu usług Zamawiający  przekaże na załączniku nr 3 do oferty– WYKAZ USŁUG-PAKIET NR 2.  
c) Dla usług wymienionych w wykazie należy załączyć dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane  

lub są wykonywane należycie. 

d) Dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane  należycie , należy złożyć tylko do wskazanych w 

wykazie usług, o których mowa w pkt V ppkt 2 SIWZ. 

e) Dowodami, o których mowa powyżej są: 

- poświadczenie (w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie 

wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 

- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 

f) W miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające 

należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich  

te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817). 

g) W przypadku, gdy podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane  

jest Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wykonawca  

nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

h) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć  

wg średniego kursu NBP na dzień wykonywania usług, podając datę i kurs, a dla wartości usług wykonywanych  

na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania, podając datę i kurs. 

i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa  

ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego  

pkt V. ppkt 2. SIWZ. 

j) Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 
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2.4  Część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 

zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanej części sprawozdania,  

a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego 

inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatniego roku 

obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 

 
Uwaga: 

a) Wykonawcy niezobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego składają inne dokumenty określające 

przychody – za okres ostatniego roku obrotowego. 

b)  Wykonawcy zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego składają część sprawozdania finansowego, 

tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami  

o rachunkowości również z opinią o tej części sprawozdania finansowego. 

c)  Wyżej wymienione dokumenty Wykonawcy składają za okres ostatniego roku obrotowego, za który Wykonawcy 

mają sporządzone sprawozdanie finansowe i które byli zobligowani wykonać. 

d)  Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez 

Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego, podając datę  

i kurs. 

e)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa  

ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego  

w pkt V.ppkt 4. SIWZ. 

f)  Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej  

i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający 

sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

g)  Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt V.ppkt 4. SIWZ polega na zdolnościach 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający,  

w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym  

dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa  

w pkt VI. ppkt 1.4. SIWZ. 

h)  Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących  

go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi  

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów  

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

2 a). Spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego  

        w SIWZ  

2 a). 1. Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Uwaga: 

a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający przekazuje na Załączniku nr 1 do oferty. Oświadczenie należy składać w oryginale. 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie może 

być złożone przez pełnomocnika w imieniu wszystkich Wykonawców lub przez wszystkich Wykonawców  

na jednym dokumencie lub przez każdego Wykonawcę odrębnie. 

         

3.  Spełniania warunków udziału w postępowaniu dla Pakietu Nr 3 

 

3.1 Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Uwaga: 

a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

przekazuje na załączniku nr 1 do oferty. Oświadczenie należy składać w oryginale. 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie może 

być złożone przez pełnomocnika w imieniu wszystkich Wykonawców lub przez wszystkich Wykonawców  

na jednym dokumencie lub przez każdego Wykonawcę odrębnie (jeżeli każdy z Wykonawców spełnia warunki 

udziału samodzielnie). 
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3.2 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej 

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

w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje. 

 

Uwaga: 

a) Dla potwierdzenia spełnienia warunku wymienionego w pkt V. ppkt 1. SIWZ, należy złożyć licencję/licencje  

na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ust 1 ustawy  

z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj.Dz. U. 2012r. poz.1265). 

b) Ocena spełnienia wymienionego wyżej warunku w postępowaniu, zostanie dokonana metodą „spełnia /nie spełnia” 

na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty.   

c) Przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) musi 

posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, z tym że wymóg posiadania licencji 

dotyczy wszystkich Wykonawców zamierzających bezpośrednio wykonywać usługę przewozu.  

 

 

3.3  Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. 
 

Uwaga: 

a) Przedmiot wykazanej usługi przewozu w komunikacji miejskiej należy podać z taką szczegółowością, która 

umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V. ppkt 2 SIWZ. 

b)  Formularz wykazu usług Zamawiający  przekaże na załączniku nr 3 do oferty– WYKAZ USŁUG-PAKIET NR 3. 
c)  Dla usług wymienionych w wykazie należy załączyć dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane  

lub są wykonywane należycie. 

d)  Dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane  należycie , należy złożyć tylko do wskazanych  

w wykazie usług, o których mowa w pkt V ppkt 2 SIWZ. 

e)  Dowodami, o których mowa powyżej są: 

- poświadczenie (w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane  

nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 

- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 

f) W miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające 

należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich  

te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817). 

g) W przypadku, gdy podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane jest 

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

h) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć  

wg średniego kursu NBP na dzień wykonywania usług, podając datę i kurs, a dla wartości usług wykonywanych  

na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania, podając datę i kurs. 

i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa  

ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego  

pkt V. ppkt 2. SIWZ. 

j) Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 
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3.4  Część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 

zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanej części sprawozdania,  

a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego 

inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatniego roku 

obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 

Uwaga: 

a) Wykonawcy niezobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego składają inne dokumenty określające 

przychody – za okres ostatniego roku obrotowego. 

b) Wykonawcy zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego składają część sprawozdania finansowego, 

tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami  

o rachunkowości również z opinią o tej części sprawozdania finansowego. 

c) Wyżej wymienione dokumenty Wykonawcy składają za okres ostatniego roku obrotowego, za który Wykonawcy 

mają sporządzone sprawozdanie finansowe i które byli zobligowani wykonać. 

d) Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez 

Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego, podając datę  

i kurs. 

e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa  

ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego  

w pkt V. ppkt4. SIWZ. 

f)  Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej  

i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający 

sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

g) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt V.ppkt 4. SIWZ polega na zdolnościach 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający,  

w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 

należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt VI. ppkt 1.4. 

SIWZ. 

h)  Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących  

go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi  

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów  

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

3 a). Spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w 

SIWZ 

 

3 a) 1. Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Uwaga: 

a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający przekazuje na Załączniku nr 1 do oferty. Oświadczenie należy składać w oryginale. 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie może 

być złożone przez pełnomocnika w imieniu wszystkich Wykonawców lub przez wszystkich Wykonawców na jednym 

dokumencie lub przez każdego Wykonawcę odrębnie. 

 
UWAGA: 

Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane,(Dz.U. 2013r. poz.231) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

lub te podmioty. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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VI.A.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY W 

OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 i UST. 2 PKT5 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

 

Wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty należy złożyć ODDZIELNIE 

dla każdego pakietu. 

 

Dotyczy Pakiety Nr1, Pakietu Nr 2, Pakietu Nr 3. 

 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

 
Uwaga: 

a) Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na  załączniku  nr 2 do oferty. 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru,  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

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

zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 
 

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

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

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

upływem terminu składania ofert. 
 

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

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

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

upływem terminu składania ofert. 

 
Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  

pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej  

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
Uwaga: 

a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

b) Zamawiający przypomina, że w związku z wejściem w życie w dniu 22.12.2009 r. ustawy z dnia 5.11.2009 r.  

o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  

(Dz. U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1591), która zmieniła treść art. 24 ustawy z Prawo zamówień publicznych, informacja 

z Krajowego Rejestru Karnego musi uwzględniać zwiększony katalog przestępstw, za jakie nie można być karanym  

o przestępstwo przeciwko środowisku. 

  

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  

pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

 
Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co Wykonawca albo informacja o tym, że 

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

 
Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

 

Uwaga 1: 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 

zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od 

Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VI.A. ppkt 1-6 

SIWZ. 
 

 

Uwaga 2: 

1.  Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 

organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz pkt  10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób 

nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 

zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

2.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów wymienionych w: 

1) pkt VI.A. ppkt 2., 3., 4. i 6. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
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2) pkt VI.A. ppkt 5. SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8  

oraz pkt10 i11 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2. UWAGI 2, ppkt 1) lit. a), i c) oraz ppkt 2) powinny być wystawione  

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokument, o którym mowa w pkt 2. UWAGI 2, ppkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej  

niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. UWAGI 2, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  

lub przed notariuszem. 

Zapisy pkt 3. UWAGI 2 stosuje się odpowiednio. 

 

Uwaga 3: 

Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,  

na zasobach których polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI  

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,  

w języku polskim.  

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie lub faksem. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem należy 

niezwłocznie potwierdzić pisemnie. 

5. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda 

ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 

2) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął  

po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania  

oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił 

specyfikację. 

8. Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej  

z dodatkowym oznakowaniem pakietu, którego dotyczy zapytanie  na adres: 

 

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

82-300 Elbląg,  ul. Browarna 90 

Nr faksu :+48 55 2307901 

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00 

 

9. Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

 

   Małgorzata Osadowska , ZKM Spółka z o.o. w Elblągu ul. Browarna 90, tel.+ 48 55 2307900 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:  

1.1. dla  Pakietu Nr 1: w wysokości: 250 000zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych ), 

1.2. dla  Pakietu Nr 2: w wysokości: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy  złotych), 

1.3. dla  Pakietu Nr 3: w wysokości: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 

ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:  

- w pieniądzu, 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

- w gwarancjach bankowych,  

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,  

- w 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 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz   

z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

BANK PEKAO S.A. II O/ELBLĄG Nr 16 1240 2265 1111 0000 3237 1826 

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować  

w  Kasie Zarządu Komunikacji Miejskiej  w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

przy  ul. Browarna 90 w Elblągu. 

 

2. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez 

Zamawiającego wykluczony z postępowania. 
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3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

 

                      

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Dotyczy Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 2, Pakietu Nr 3 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni.   

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.  

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

 

Na każdy pakiet należy złożyć odrębną ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden pakiet  lub 

oferty na maksymalnie dwa pakiety. 

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia należy złożyć oddzielnie dla każdego 

pakietu  

 

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY DLA PAKIETU NR 1   
 

1.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące 

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. 

b) W przypadku, o którym mowa w ppkt a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika  

do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają  

wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa. 

c) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

1.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

1.3. Ofertę składa się w języku polskim. 

1.4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.5. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać: 

a) wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi załącznik Nr 2/1 do SIWZ; 

OFERTA – PAKIET NR 1 musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną 

(uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

w formularzu OFERTY w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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b) Wypełniony dokument Formularz cenowy- PAKIET NR1, sporządzony zgodnie  

z wymaganiami pkt XII SIWZ, stanowiący załącznik Nr 4  do Formularza OFERTA– 

PAKIET NR1.Wypełniony dokument Formularz cenowy- PAKIET NR1 musi być podpisany 

przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz 

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pieczątka  

i podpis lub czytelny podpis) 

 

1.6. Wykonawca składa wraz z ofertą: 

a) wymienione w pkt VI. ppkt 1 SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

b) wymienione w pkt VI. ppkt 1a SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające 

spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, 

c) wymienione w pkt VI.A. SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw  

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

d) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli OFERTA  

lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione)  

do reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo, 

e) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

f) dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia – w przypadku Wykonawcy polegającego na wiedzy i doświadczeniu lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków. 

 

Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie  

w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych należy składać w oryginale. 

Dokumenty wymienione powyżej - lit. a), b) i c) - należy składać w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane lub poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania  

na zewnątrz Wykonawcy (pieczątka i podpis lub czytelny podpis).  

Dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi 

za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania  

na zewnątrz Wykonawcy (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w 

art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub te podmioty.  

 

1.7. Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca,  

nie później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one 

udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert.    
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2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY DLA PAKIETU NR 2   
 

2.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące 

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. 

b) W przypadku, o którym mowa w ppkt a). Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika  

do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz  

z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.  

c) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

2.2 Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

2.3 Ofertę składa się w języku polskim. 

2.4 Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.5 Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać: 

a) wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi załącznik Nr 2/2 do SIWZ; 

OFERTA – PAKIET NR 2 musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną 

(uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 

formularzu OFERTY w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

b) Wypełniony dokument Formularz cenowy – PAKIET NR 2, sporządzony zgodnie  

z wymaganiami pkt XII SIWZ, stanowiący załącznik Nr 4  do Formularza OFERTA– 

PAKIET NR 2. Wypełniony dokument Formularz cenowy – PAKIET NR 2 musi być 

podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz 

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pieczątka i 

podpis lub czytelny podpis). 

 

2.6 Wykonawca składa wraz z ofertą: 

a) wymienione w pkt VI. ppkt 2 SIWZ oświadczenia i dokumenty potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

b) wymienione w pkt VI. ppkt 2a SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające 

spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, 

c) wymienione w pkt VI.A. SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw  

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

d) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli OFERTA  

lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione)  

do reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo, 
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e) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

f) dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi  

do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania  

do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia – w przypadku Wykonawcy polegającego na wiedzy  

i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. 

 

Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie  

w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych należy składać w oryginale. 

Dokumenty wymienione powyżej - lit. a), b) i c) - należy składać w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane lub poświadczone  

za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania  

na zewnątrz Wykonawcy (pieczątka i podpis lub czytelny podpis).  

Dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi 

za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania  

na zewnątrz Wykonawcy (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych  

w art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  

 

2.7 Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca,  

nie później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one 

udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert.    

 

3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY DLA PAKIETU NR 3   
 

3.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące 

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. 

b) W przypadku, o którym mowa w ppkt a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika  

do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz  

z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.  

c) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
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3.2 Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

3.3 Ofertę składa się w języku polskim. 

3.4 Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3.5 Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać: 

a) wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi załącznik Nr 2/3 do SIWZ; 

OFERTA – PAKIET NR 3 musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną 

(uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

w formularzu OFERTY w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

b) Wypełniony dokument Formularz cenowy – PAKIET NR 3, sporządzony zgodnie  

z wymaganiami pkt XII SIWZ, stanowiący załącznik Nr 4  do Formularza OFERTA– 

PAKIET NR 3. Wypełniony dokument Formularz cenowy – PAKIET NR 3 musi być 

podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz 

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pieczątka  

i podpis lub czytelny podpis). 

3.5 Wykonawca składa wraz z ofertą: 

a) wymienione w pkt VI. ppkt 3 SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

b) wymienione w pkt VI. ppkt 3a SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające 

spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, 

c) wymienione w pkt VI.A. SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw  

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

d) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli OFERTA  

lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione)  

do reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo, 

e) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

f) dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi  

do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania  

do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia – w przypadku Wykonawcy polegającego na wiedzy  

i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. 

 

Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie  

w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych należy składać w oryginale. 

Dokumenty wymienione powyżej - lit. a), b) i c) - należy składać w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane lub poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania  

na zewnątrz Wykonawcy (pieczątka i podpis lub czytelny podpis).  
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Dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi 

za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania  

na zewnątrz Wykonawcy (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych  

w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  

 

3.6 Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca,  

nie później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one 

udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert.    

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

Dotyczy Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 2, Pakietu Nr 3. 

 

1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w  Elblągu przy ul. Browarna 90, w sekretariacie -  pok. nr 7.   

Termin składania ofert upływa dnia 18 czerwca 2013 r. o godz. 10
00

 

 

1.1 Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych  

kopertach, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie: 

 

- DOTYCZY PAKIETU NR 1 

 

Znak sprawy; ZP – 03.2013   

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na 

terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących – PAKIET NR 1   

 

- DOTYCZY PAKIETU NR 2 

 

Znak sprawy; ZP – 03.2013   

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na 

terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących – PAKIET NR 2 

 

   

- DOTYCZY PAKIETU NR 3 

 

Znak sprawy; ZP – 03.2013   

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na 

terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących – PAKIET NR 3   

 

 

Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 

1.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmianę oferty zaleca się przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami ppkt 1.1.,  

a wewnętrzną i zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA". 
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1.3 W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości: 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona  

po terminie; 

równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę  

o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

 

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 18 czerwca 2013 r. o godz. 10
30

  

w siedzibie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w  Elblągu przy ul. Browarna 90, w pokoju nr 8. Otwarcie ofert jest jawne. 

2.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

2.2 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

2.3 Informacje, o których mowa w ppkt 2.1. i .2.2. przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 

1. Opis sposobu obliczenia ceny dla PAKIETU NR 1.           

1.1. Cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia w pierwszym roku tj. w okresie  

od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. (z uwzględnieniem orientacyjnej rocznej  pracy 

przewozowej wykazanej w załączniku Nr 1 do wzoru umowy dla Pakietu Nr 1 oraz 

dopuszczonego w umowie zwiększenia o 10% ilości wzkm) wyliczoną na potrzeby oceny 

ofert,  należy obliczyć wypełniając  Tabelę 1 w  Formularzu cenowym - PAKIET NR1, 

stanowiący załącznik Nr 4 do formularza OFERTA – PAKIET NR 1. 
uwaga: 

Ceny w formularzach należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  

czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki). 

1.2. Cena (brutto) oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia wynikające wprost z niniejszego SIWZ, jak również w niej nie opisane bez 

których nie można wykonać zamówienia. 

1.3. W formularzu OFERTA- PAKIET NR 1 należy podać cenę (brutto) wykonania 

zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT. 

 

2. Opis sposobu obliczenia ceny dla PAKIETU NR 2.       

2.1 Cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia w pierwszym roku tj. w okresie  

od 01.01.2014r. do31.12.2014r. (z uwzględnieniem orientacyjnej rocznej  pracy 

przewozowej wykazanej w załączniku Nr 1 do wzoru umowy dla Pakietu Nr 2 oraz 

dopuszczonego w umowie zwiększenia o 10% ilości wzkm) wyliczoną na potrzeby oceny 

ofert,  należy obliczyć wypełniając  Tabelę 1 w  Formularzu cenowym - PAKIET NR 2, 

stanowiący załącznik Nr 4 do formularza OFERTA – PAKIET NR 2. 
uwaga: 

Ceny w formularzach należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  

czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki). 
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2.2 Cena (brutto) oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia wynikające wprost z niniejszego SIWZ, jak również w niej nie opisane bez 

których nie można wykonać zamówienia. 

2.3 W formularzu OFERTA- PAKIET NR 2 należy podać cenę (brutto) wykonania 

zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT. 
 

3. Opis sposobu obliczenia ceny dla PAKIETU NR 3.           

3.1 Cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia w pierwszym roku tj. w okresie  

od 01.01.2014r. do31.12.2014r. (z uwzględnieniem orientacyjnej rocznej  pracy 

przewozowej wykazanej w załączniku Nr 1 do wzoru umowy dla Pakietu Nr 3 oraz 

dopuszczonego w umowie zwiększenia o 10% ilości wzkm) wyliczoną na potrzeby oceny 

ofert,  należy obliczyć wypełniając  Tabelę 1 w  Formularzu cenowym - PAKIET NR 3, 

stanowiący załącznik Nr 4 do formularza OFERTA – PAKIET NR 3. 
uwaga: 

Ceny w formularzach należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  

czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki). 

3.2 Cena (brutto) oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia wynikające wprost z niniejszego SIWZ, jak również w niej nie opisane bez 

których nie można wykonać zamówienia. 

3.3 W formularzu OFERTA- PAKIET NR 3 należy podać cenę (brutto) wykonania 

zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT. 

 

XIII .   OPIS KRYTERIÓW,  KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM  ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
 

Dotyczy Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 2, Pakietu Nr 3. 

1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla każdego Pakietu oddzielnie na podstawie 

kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium o następującym znaczeniu: 
 

(1) cena (brutto)   - 100% 

 

Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. 

o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.). 

 

Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby  

do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku  

od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek  

od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

4. Sposób oceny ofert: 

Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętym  kryterium 

oceny ofert:    

Xc x 100% 
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Sposób obliczenia Xc: 

Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę wykonania zamówienia otrzyma  

100 pkt,  natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru. 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania  określone 

w SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów (zawiera najniższą cenę). 

 

 

Xc = 
cena (brutto) najniższa  

x 100pkt. 
cena (brutto) badanej oferty 

 

      

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo  

adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację, 

1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

1.4. terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  

o których mowa w ppkt 1.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym  

w swojej siedzibie. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  

bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 

umowy, przedłoży Polisę na kwotę nie mniejszą niż  500 000 PLN obejmującą ubezpieczenie OC 

działalności w  okresie jednego roku obowiązywania umowy.  

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

6. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze Umowy stanowiącym  

załącznik Nr 1/1 do SIWZ - dla Pakietu Nr 1,  
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załącznik Nr 1/2 do SIWZ - dla Pakietu Nr 2,  

załącznik Nr 1/3 do SIWZ - dla Pakietu Nr 3,  

w terminie podanym przez Zamawiającego. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  

 

dla Pakietu Nr 1; (2,5% ) ceny całkowitej brutto  podanej w Tabeli 2 „Formularza cenowego -  

PAKIET NR 1” stanowiącego załącznik Nr 4 do oferty.  

 

dla Pakietu Nr 2; (2,5% ) ceny całkowitej brutto podanej w Tabeli 2 „Formularza cenowego -

PAKIET NR 2” stanowiącego załącznik Nr 4 do oferty.  

 

dla Pakietu Nr 3; (2,5% ) ceny całkowitej brutto podanej w Tabeli  2 „Formularza cenowego - 

PAKIET NR 3” stanowiącego załącznik Nr 4 do oferty.  

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 

- pieniądzu, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  

     z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- w 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. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.)  

   

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w formach określonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp. 

 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 

bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym  

było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

BANK PEKAO S.A. II O/ELBLĄG Nr 16 1240 2265 1111 0000 3237 1826 

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w Kasie Zarządu 

komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  przy ul. Browarnej 

90 w Elblągu.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 

określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierają wzory 

Umów: 

- załącznik Nr 1/1 do SIWZ - dla Pakietu Nr 1;  

- załącznik Nr 1/2 do SIWZ - dla Pakietu Nr 2;   

- załącznik Nr 1/3 do SIWZ - dla Pakietu Nr 3. 
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XVI.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 

Zamawiający przekazuje wzory Umów, które będą zawarte w sprawie zamówienia publicznego 

oddzielnie dla Pakietu Nr1, Pakietu Nr2, Pakietu Nr3  stanowiące załączniki  do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia; 

- załącznik Nr 1/1 do SIWZ  - wzór Umowy dla Pakietu Nr 1;  

- załącznik Nr 1/2 do SIWZ – wzór Umowy dla Pakietu Nr 2;  

- załącznik Nr 1/3 do SIWZ  - wzór Umowy dla Pakietu Nr 3. 

 

XVII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki 

ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 

do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 

 

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje 

wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 

pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego  

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które  

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: 

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób  

- w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli 

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 9. i 10. wnosi się  

w terminie: 

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku 

zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku 

zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia  

o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,  

a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia z uzasadnieniem; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: 

a)  nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo 

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które  

nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę. 

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
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13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U.poz.1529)  

jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

  

 

XVIII.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

Zamówienie składa się z trzech niżej wymienionych pakietów, które będą rozpatrywane i oceniane 

oddzielnie; 

PAKIET NR 1.   

Obejmuje usługi przewozowe na liniach autobusowych nr: 6, 8, 14, 15, 18, 19, 20. 

PAKIET NR 2.   

Obejmuje  usługi przewozowe na  liniach autobusowych nr: 10, 11, 13, 17, 30, 31. 

PAKIET NR 3.  

Obejmuje usługi przewozowe  na liniach autobusowych nr: 7, 9, 12, 16, 21, 22, 23, 100. 

Opis dla wszystkich pakietów znajduje się w pkt  III SIWZ 

Na każdy pakiet należy złożyć odrębną ofertę . Wykonawca może złożyć ofertę na jeden pakiet lub 

maksymalnie na dwa pakiety. 

Wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty należy złożyć ODDZIELNIE  

dla każdego pakietu. 

 

 

XIX.  MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE 

UMOWY RAMOWEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XX.  INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB ART. 

134 UST. 6 PKT 3 I 4, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 

ZAMÓWIEŃ 

 

Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących  

nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego dla każdego z pakietów, polegających  

na świadczeniu usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej  

na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących. 
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XXI.   OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.  

 

XXII.  ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE 

SIĘ DROGA ELEKTRONICZNĄ  

 

Zamawiający  nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

 

XXIII.  INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

 

 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 

XXIV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.  

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XXV.  INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W  

POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

1. Załączniki Dla PAKIETU NR 1 

1.1. załącznik  Nr 1/1 do SIWZ  -   wzór Umowy; 

załącznik Nr 1 do umowy - Charakterystyka linii w Pakiecie Nr 1; 

załącznik Nr 2 do umowy - Rozkłady jazdy; 

załącznik Nr 3 do umowy - Dzienne zestawienie wozokilometrów na liniach; 

załącznik Nr 4 do umowy - wzór Umowy sprzedaży biletów; 

załącznik Nr 5 do umowy - Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi; 

załącznik Nr 6 do umowy - Zasady  kontroli  usług  przewozowych; 

załącznik Nr 7 do umowy - Wykaz taboru; 

1.2. załącznik  Nr 2/1 do SIWZ  - formularz  OFERTA – PAKIET NR 1; 

załącznik Nr 1 do oferty - Treść oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i 25 ust. 1 pkt 2 

                                          ustawy Pzp; 

załącznik Nr 2 do oferty - Treść oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

                                          na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp; 

załącznik Nr 3 do oferty - Wykaz usług – PAKIET NR 1; 

załącznik Nr 4 do oferty - formularz cenowy – PAKIET NR1; 

 

2. Załączniki Dla PAKIETU NR 2 
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2.1 załącznik  Nr 1/2 do SIWZ  -   wzór Umowy; 

załącznik Nr 1 do umowy - Charakterystyka linii w Pakiecie Nr 2; 

załącznik Nr 2 do umowy - Rozkłady jazdy; 

załącznik Nr 3 do umowy - Dzienne zestawienie wozokilometrów na liniach; 

załącznik Nr 4 do umowy - wzór Umowy sprzedaży biletów; 

załącznik Nr 5 do umowy - Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi; 

załącznik Nr 6 do umowy - Zasady  kontroli  usług  przewozowych; 

załącznik Nr 7 do umowy - Wykaz taboru; 

2.2 załącznik  Nr 2/2 do SIWZ  - formularz  OFERTA – PAKIET NR 2; 

załącznik Nr 1 do oferty - Treść oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i 25 ust. 1 pkt 2 

                                          ustawy Pzp; 

załącznik Nr 2 do oferty - Treść oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

                                          na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp; 

załącznik Nr 3 do oferty  - Wykaz usług – PAKIET NR 2; 

załącznik Nr 4 do oferty  - Formularz cenowy – PAKIET NR 2; 

 

3. Załączniki Dla PAKIETU NR 3 

3.1 załącznik  Nr 1/3 do SIWZ  -   wzór Umowy; 

załącznik Nr 1 do umowy - Charakterystyka linii w Pakiecie Nr 3; 

załącznik Nr 2 do umowy - Rozkłady jazdy; 

załącznik Nr 3 do umowy - Dzienne zestawienie wozokilometrów na liniach; 

załącznik Nr 4 do umowy - wzór Umowy sprzedaży biletów; 

załącznik Nr 5 do umowy - Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi; 

załącznik Nr 6 do umowy - Zasady  kontroli  usług  przewozowych; 

załącznik Nr 7 do umowy - Wykaz taboru; 

3.1 załącznik  Nr 2/3 do SIWZ - formularz  OFERTA – PAKIET NR 3; 

załącznik Nr 1 do oferty - Treść oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i 25 ust. 1 pkt 2 

                                          ustawy Pzp; 

załącznik Nr 2 do oferty - Treść oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  

                                          na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp; 

załącznik Nr 3 do oferty - Wykaz usług – PAKIET NR 3; 

załącznik Nr 4 do oferty - Formularz cenowy – PAKIET NR 3. 
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UMOWA  Nr ZP-03-2013/01 

 

zawarta w dniu ……………..….. 2013r w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej  

w Elblągu  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, KRS Nr 0000131350, Kapitał zakładowy: 27.518.080,00 PLN, Regon Nr 170372066,

  NIP 578 – 21 – 60 – 222  

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowany przez:  

 

………………………………………………………. 

a ................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowany przez: 

………………………………………………………. 

Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP-03.2013 dla Pakietu Nr 1 w trybie przetargu 

nieograniczonego  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   

(jt. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  

 

§ 1.  

Słownik pojęć 

1. komunikacja miejska – gminne przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany w granicach Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących,  

z którymi zostało zawarte stosowne porozumienie;  

2. wozokilometr - wzkm – jednostka rozliczeniowa odpowiadająca drodze jednego kilometra 

wykonanej przez jeden autobus; 

3. cena jednego wozokilometra – cena jednego wozokilometra bez podatku VAT; 

4. System Elbląskiej Karty Miejskiej – System EKM – użytkowany przez Zamawiającego system 

informatyczny zapewniający pozycjonowanie pojazdów, przekazywanie danych o istotnych 

parametrach kursu, rozliczanie usług przewozowych oraz obsługę zbliżeniowych kart 

elektronicznych (EKM) stanowiących nośnik biletów; 

5. typ autobusu – rodzaj autobusu spełniający określone wymagania dotyczące minimalnej 

długości i (lub) całkowitej ilości miejsc pasażerskich; 

6. obsada taborowa – ilość i typ autobusów przypisanych do obsługi danej linii komunikacyjnej;  

7. wjazd – dojazd autobusu z bazy (Zajezdni) do pierwszego przystanku na trasie linii wykazanego  

w rozkładzie jazdy; 

8. zjazd - przejazd autobusu z ostatniego przystanku na trasie linii wykazanego w rozkładzie jazdy 

do bazy (Zajezdni). 
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§ 2.  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiot umowy obejmuje odpłatne świadczenie usług przewozowych w zakresie regularnego 

przewozu osób na liniach komunikacyjnych Nr 6, 8, 14, 15, 18, 19, 20 na terenie Gminy Miasto 

Elbląg i gmin, z którymi zawarte zostało stosowne porozumienie. 

1.1. Parametry linii, w tym: numer linii, liczba i typ autobusów, ilość wozokilometrów  

dla każdego typu autobusów - zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do umowy  

dla Pakietu Nr 1 – „Charakterystyka linii w Pakiecie Nr 1”.  

Informacje dodatkowe, w tym trasy linii i lokalizacja przystanków są dostępne  

pod adresem internetowym http://www.rozklad.zkm.elblag.com.pl/ 

1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści załącznika 

Nr 1,w szczególności w zakresie liczby linii i ich nazewnictwa. 

1.3. Szacunkowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, wyrażony w wozokilometrach, 

wynikający z rozkładów jazdy (bez wjazdów, zjazdów) na wymienionych w ust.1. 

liniach  autobusowych wynosi:  

1) w okresie  od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. – ok. 1 003,4 tys. wzkm rocznie, w tym dla: 

a) autobusów typu A – 56,5 tys. wzkm;  

b) autobusów typu B – 421,0 tys. wzkm; 

c) autobusów typu C – 525,9 tys. wzkm;  

2) w okresie  od 01.01.2016r. do 31.12.2020r. – ok. 1 015,1 tys. wzkm rocznie, w tym dla: 

a) autobusów typu A -  56,4 tys. wzkm;  

b) autobusów typu B – 434,0 tys. wzkm; 

c) autobusów typu C – 524,7 tys. wzkm;  

3) łącznie w okresie  od 01.01.2014r. do 31.12.2020r. – ok. 7 082,3 tys. wzkm, w tym dla: 

a) autobusów typu A –   395,0 tys. wzkm;  

b) autobusów typu B – 3 012,0 tys. wzkm; 

c) autobusów typu C – 3 675,3 tys. wzkm;  

1.4. Planowaną na 2014r. ilość wozokilometrów dla poszczególnych linii określono 

w załączniku Nr 1. Począwszy od 2015 roku planowaną roczną ilość wozokilometrów, 

Zamawiający będzie ustalał na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy (bez wjazdów, 

zjazdów), terminów ferii i wakacji, dziennego zestawienia wzkm na liniach 

wynikającego z rozkładów jazdy i rozkładu dni kalendarzowych na dany rok tzn. ilość 

dni roboczych, sobót, niedziel i świąt. Informacja o zaplanowanej na dany rok ilość 

wzkm zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 30 listopada roku 

poprzedzającego.   

1.5. Rozliczenie świadczonych usług będzie następowało w oparciu o faktycznie wykonaną 

ilość wzkm (bez wjazdów, zjazdów) przez każdy typ autobusów i cenę jednego wzkm  

http://www.rozklad.zkm.elblag.com.pl/
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dla każdego typu autobusu. 

1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w związku z koniecznością obsługi 

imprez masowych lub organizacją komunikacji specjalnej; 

2) zlecania doraźnych dodatkowych przewozów wynikających z potrzeby organizacji 

komunikacji zastępczej za wyłączone odcinki tras, w związku z doraźnymi remontami 

dróg i torowisk lub w związku z występującymi utrudnieniami w ruchu spowodowanymi 

awariami układu sieci drogowej i torowisk oraz wzmożonych przewozów pasażerskich  

w okresie Wszystkich Świętych lub z innych przyczyn uniemożliwiających 

funkcjonowanie komunikacji miejskiej zgodnie z zaplanowanym rozkładem jazdy; 

3) dokonywania zmian w rozkładach jazdy (w tym zmiany tras przebiegu linii, numeru linii, 

lub uruchomienia nowych wariantów tras) i wynikających z nich zmian obsad 

taborowych i ilości wzkm, zawieszenia lub likwidacji linii, jeżeli konieczność dokonania 

zmian będzie wynikała z prowadzonych przez Zamawiającego obserwacji  

i badań marketingowych rynku komunikacji miejskiej lub innych przyczyn, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zamówienia. 

1.7. Zmiany opisane w ust. 1.6. mogą skutkować: 

1) w roku 2014, zmniejszeniem do 20% lub zwiększeniem do 10% planowanej na ten rok 

liczby wzkm, liczonych oddzielnie dla każdego typu autobusu, przy czym łącznie zmiana 

nie może przekroczyć ±100.000 wzkm;  

2) począwszy od 2015 roku, zmniejszeniem do 20%, lub zwiększeniem do 10%, planowanej 

na dany rok liczby wzkm w każdym roku kalendarzowym trwania umowy, liczonych 

oddzielnie dla każdego typu autobusu, przy czym łącznie zmiana w danym roku nie może 

przekroczyć  ±100.000 wzkm w stosunku do roku poprzedniego. 

1.8. W okresie realizacji zamówienia łączny zakres zmian ilości wzkm nie może przekroczyć 

-20% lub +10% ogólnej liczby wzkm wskazanych w pkt 1.3ppkt 3.  

1.9. Zmiany, o których mowa w pkt 1.6 będą wprowadzane na podstawie dostarczanych 

przez Zamawiającego rozkładów jazdy i dziennego zestawienia wzkm na liniach  

bez konieczności zmiany treści umowy. 

1.10. W razie wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 1.6 Zamawiający przekaże 

Wykonawcy pisemną informację, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, natomiast 

w przypadku zawieszenia linii z dwumiesięcznym wyprzedzeniem,  bez konieczności 

sporządzania aneksu do umowy. 

1.11. W przypadkach nadzwyczajnych zdarzeń, zaistniałych z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego, a spowodowanych zamknięciem ruchu na drodze, wypadkiem 

drogowym, klęską żywiołową itp., Zamawiający może zmienić trasę lub rozkład jazdy 

bez zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1.10, a Wykonawca zobowiązuje się  

do wprowadzenia tych zmian w możliwie najkrótszym czasie. 

1.12. W przypadkach nadzwyczajnych zdarzeń, związanych z nieprzewidzianymi 

utrudnieniami w ruchu drogowym, Wykonawca skieruje autobusy na inną objazdową 

trasę, niezwłocznie informując o tym fakcie  Zamawiającego. 

1.13. Usługi przewozowe będą realizowane zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego 

rozkładami jazdy i wynikającym z nich dziennym zestawieniem wozokilometrów  

na liniach. Rozkład jazdy na 2014 rok stanowi załącznik Nr 2 do umowy. Dzienne 
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zestawienie wzkm na liniach na 2014 rok stanowi załącznik Nr 3 do umowy. 

1.14. Wykonawca będzie prowadził sprzedaż biletów w autobusach kursujących na liniach 

objętych Pakietem Nr 1 za wynagrodzeniem, na podstawie odrębnej umowy stanowiącej 

załącznik Nr 4 do umowy – Umowa sprzedaży biletów.  

 

§ 3.  

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

z wykorzystaniem autobusów spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 

20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58 poz.515 z późn.zm.) 

i przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy, a w szczególności wymagania określone 

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

technicznych autobusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. 

Nr 32 poz.262 z późn.zm.), odnoszących się do autobusów miejskich  

i regularnej komunikacji publicznej. 

1.1. Wykonawca, w celu realizacji zamówienia, zobowiązany jest do wykonywania usług 

przewozowych autobusami w wersji miejskiej, spełniającymi wymagania zawarte 

w załączniku Nr 5 do umowy, w liczbie: 

1) 1 szt. autobus typu  A; 

2) 9 szt. autobusów typu  B; 

3) 8 szt. autobusów typu  C; 

1.2. Wskazane w ust.1, pkt 1.1 ppkt 1,2,3 liczby poszczególnych typów autobusów stanowią 

ilości minimalne, niezbędne do wykonywania usług przewozowych na liniach objętych 

Pakietem Nr 1 - bez autobusów rezerwowych.  

1.3. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania niezbędną liczbą autobusów 

rezerwowych, gwarantujących ciągłą obsługę linii autobusami wymaganego typu.  

1.4. Zamawiający dopuszcza wykonywane przez Wykonawcę usług autobusami typu C 

w miejsce wymaganych autobusów typu B lub A, jak również autobusami typu B w 

miejsce wymaganych autobusów typu A. 

1.5. Zamawiający, w okresie trwania umowy, w przypadkach potwierdzonych badaniami 

napełnienia autobusów, zastrzega sobie możliwość zmian w strukturze typów autobusów 

na poszczególnych liniach (w ramach wymaganej liczby poszczególnych typów 

autobusów) – opisanych w załączniku Nr 3 do umowy. Zakres rzeczowy zmian  

dla każdego typu autobusu (wyrażony w wzkm) opisano w §2 ust.1.pkt 1.7.  

1.6. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w realizacji usług. 

2. Realizowanie usług przewozowych wg rozkładu jazdy - załącznik Nr 2 do umowy, autobusami 

spełniającymi wymagania określone w załączniku Nr 1 i Nr 5 do umowy, wykazanymi przez 

Wykonawcę w „Wykazie taboru”, o którym mowa w ust. 3. 

3. Dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej do 13.12.2013r., wykazu taboru wraz z kserokopiami 

dowodów rejestracyjnych autobusów oraz innych dokumentów potwierdzających podane dane, 

w tym dokumenty potwierdzające zamiar świadczenia usługi nowymi autobusami np. umowy 
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zakupu – według wzoru określonego w załączniku  Nr 7 do umowy- zwanego dalej „Wykazem 

taboru”. W wykazie należy uwzględnić wszystkie autobusy, za pomocą których Wykonawca 

zamierza świadczyć usługi, łącznie z autobusami rezerwowymi. W terminie do 20.12.2013r. 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie przeglądu autobusów pod względem 

spełnienia wymaganych warunków. 

3.1. W przypadku opisanym w §1. ust. 5 załącznika Nr 5 do umowy, Wykonawca powinien 

podać w „Wykazie taboru” każdy nowy autobus, który zamierza skierować  

do świadczenia usług oraz autobus, przy pomocy którego świadczył będzie usługi  

do momentu wprowadzenia nowego autobusu.  

4. Począwszy od 2014r. dostarczanie Zamawiającemu, najpóźniej do 20 grudnia każdego roku, 

„Wykazu taboru”, którym będzie świadczył usługi w roku kolejnym wraz z kserokopiami 

dowodów rejestracyjnych autobusów oraz innych dokumentów potwierdzających dane. 

5. W przypadku zamiaru wprowadzenia zmian do „Wykazu taboru”, Wykonawca poinformuje  

Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed planowaną zmianą. 

Informacja pisemna powinna zawierać: 

5.1. w przypadku dopisania autobusu do „Wykazu taboru”: 

markę i typ autobusu, nr rejestracyjny, nr ewidencyjny, rok produkcji, długość, ilość 

miejsc w pojeździe i rodzaj podłogi autobusu wprowadzanego, 

5.2. w przypadku wykreślenia autobusu z „Wykazu taboru”: 

markę, typ i nr rejestracyjny autobusu, który zamierza wycofać z obsługi linii.   

Po zaakceptowaniu zmian przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi zaktualizowany  

na dzień wprowadzenia zmiany „Wykaz taboru”. Zmiany w „Wykazie taboru” będą każdorazowo 

powodować ponowne przeliczenie średniego wieku taboru, o którym mowa w §1 ust. 4 załącznika 

Nr 5 do umowy. 

6. Posiadanie  zaświadczeń, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r Nr 5 poz. 13 z późn. zm.), niezbędnych  

do realizacji usług przewozowych na liniach objętych umową. 

7. Wyposażenie i oznakowanie autobusów zgodnie z §3 i §4 załącznika Nr 5 do umowy – 

„Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi”, w szczególności wyposażenie w urządzenia 

umożliwiające współpracę z Systemem EKM. 

8. Umieszczanie w autobusach aktualnych informacji dotyczących komunikacji miejskiej, 

przekazywanych przez Zamawiającego zgodnie z §4 ust. 6 załącznika Nr 5 do umowy. 

9. Utrzymywanie porządku i czystości w autobusach oraz usuwanie zanieczyszczeń powstałych 

podczas ich eksploatacji, utrudniających przebywanie w pojeździe. W okresie zimowym 

usuwanie błota pośniegowego. 

10. Zapewnienie właściwego ubioru kierowców autobusów tak, by ich wygląd był schludny 

i estetyczny oraz zamieszczenie we wskazanym, widocznym dla pasażera miejscu 

identyfikatora kierowcy, zgodnie z §6 ust. 1 załącznika Nr 5 do umowy. 

11. Informowanie pasażerów o zmianach w funkcjonowaniu linii w sytuacjach awaryjnych. 
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12. Wycofanie z ruchu autobusu w przypadku stwierdzenia awarii, co najmniej połowy 

zainstalowanych kasowników. Należy uwzględnić oddzielnie kasowniki biletów papierowych 

i kasowniki Systemu EKM. 

13. Prowadzenie sprzedaży biletów komunikacji miejskiej przez prowadzących autobusy zgodnie  

z odrębną umową – załącznik Nr 4 do umowy. 

14.  Realizacja zmian wprowadzonych przez Zamawiającego w zakresie tras linii 

komunikacyjnych, rozkładów jazdy i rozmieszczenia przystanków. O wprowadzanych 

zmianach Zamawiający będzie informował Wykonawcę z wyprzedzeniem określonym w §2 

ust1 pkt 1.10 i 1.11. 

15. Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji mających  wpływ  na funkcjonowanie 

komunikacji, w tym o kolizjach i zdarzeniach w ruchu drogowym wymuszających ewentualne 

objazdy powodujące zmniejszenie lub zwiększenie planowanej ilości wozokilometrów  

w stosunku do obowiązujących rozkładów jazdy, jak również o zauważonych dewastacjach 

infrastruktury przystankowej (wiaty, tablice, słupki przystankowe, rozkłady jazdy, kosze, 

ławki). 

16. Przekazywanie faxem lub pocztą elektroniczną każdego dnia roboczego do godziny 10
00 

raportów z wykonania usługi przewozowej z dnia poprzedniego, zawierających dzienną ilość 

wykonanych wozokilometrów, z podziałem na poszczególne typy autobusów (A, B i C),  

oraz opis zdarzeń mających na nią wpływ w danym dniu oraz ilość niewykonanych kursów 

z podaniem przyczyny ich niewykonania. Informacje za soboty, niedziele i święta Wykonawca 

przekaże w pierwszym dniu roboczym  następującym po dniu wolnym. Zamawiający uzgodni  

z Wykonawcą wzór i sposób przekazywania raportów po podpisaniu umowy. 

17. Uzgadnianie z Zamawiającym ilości rzeczywiście przejechanych wozokilometrów oraz 

uchybień wykazanych w raporcie, o którym mowa w ust. 16.  

18. Udzielanie pisemnych odpowiedzi na przesłane przez Zamawiającego skargi i wnioski 

pasażerów oraz notatki prasowe dotyczące realizacji usług w ramach umowy: 

18.1. w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu korespondencji w przypadkach, gdy 

ostatecznej odpowiedzi wnoszącemu skargę udziela Zamawiający,  

18.2. w ciągu 14 dni kalendarzowych gdy ostatecznej odpowiedzi udziela Wykonawca oraz 

przekazanie Zamawiającemu kopii odpowiedzi. 

19. Znajomość i przestrzeganie przepisów porządkowych i regulaminów obowiązujących 

w pojazdach komunikacji miejskiej w Elblągu. 

20. Współpraca z kontrolerami biletów polegająca na wykonywaniu przez kierowców poleceń 

kontrolerów, w szczególności: blokady kasowników, informowania o zdarzeniach mających 

związek z dokonywaną kontrolą, zatrzymywania lub zmiany trasy autobusu z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów o ruchu drogowym. 

21. Udzielanie przez kierowców, w razie potrzeby, pomocy osobom niepełnosprawnym  

przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu. 
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22. Wykonywanie dodatkowych obowiązków  nałożonych przez Zamawiającego w uzgodnieniu 

z Wykonawcą niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym 

Systemu EKM. 

23. Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji o ujawnieniu okoliczności 

wskazujących na wystąpienie zagrożenia utraty płynności finansowej Wykonawcy  

wraz z oświadczeniem, czy w związku z powyższym wykonywanie usług publicznego 

transportu zbiorowego, na podstawie niniejszej umowy jest zagrożone. 

24. Współpraca przy tworzeniu i aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania 

przewozów, tzn. zgłaszanie propozycji: 

24.1. dotyczących liczby wykonywanych kursów, 

24.2. wprowadzenia dodatkowych kursów, 

24.3. likwidacji kursów, 

24.4. dotyczących zmiany czasów przejazdów między przystankami, 

24.5. zmiany godzin odjazdów.  

25. Informacje, o których mowa w ust. 24  Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać na piśmie 

Zamawiającemu w każdym przypadku, gdy w trakcie realizacji usług będących przedmiotem 

niniejszej umowy stwierdzi zasadność wprowadzenia zmian. Ponadto na wniosek 

Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym Wykonawca zobowiązany będzie 

przedstawić swoje uwagi w zakresie, o którym mowa w ust. 24.  

 

§ 4.  

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zapłata na rzecz Wykonawcy za wykonane usługi będące przedmiotem umowy, według  zasad 

określonych w niniejszej umowie. 

2. Nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy zarządzanych przez Zamawiającego przystanków i pętli 

autobusowych oraz ich utrzymanie wraz z infrastrukturą w stanie umożliwiającym świadczenie 

usług przewozowych objętych umową oraz uzgadnianie zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych z ich właścicielami lub zarządzającymi. 

3. Opracowywanie rozkładów jazdy dla linii objętych umową i podawanie ich do publicznej 

wiadomości na wszystkich przystankach komunikacyjnych wymienionych w rozkładzie jazdy. 

4. Współpraca z Wykonawcą przy tworzeniu i aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy 

funkcjonowania przewozów w zakresie określonym w §3. ust. 24. 

5. Dystrybucja biletów komunikacji miejskiej. 

6. Przekazywanie Wykonawcy informacji dotyczących zakresu usług, niezbędnych  

do sporządzania sprawozdań, wykazów, statystyk itp. 

7. Rozpatrywanie propozycji Wykonawcy w zakresie  poprawy i usprawnienia funkcjonowania 

komunikacji miejskiej. 
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8. Rozpatrywanie skarg i wniosków pasażerów dotyczących funkcjonowania komunikacji 

miejskiej. 

9. Pozostałe obowiązki wynikające z umowy wraz z załącznikami. 

 

§ 5.  

Wartość umowy 

1. W 2014 r. maksymalna nominalna wartość netto zamówienia wynosi: ................................ zł 

(słownie: .........................................................) zaś wartość brutto zamówienia wynosi: 

.......................... zł (słownie: ...................................................................................). 

2. Na kolejne lata obowiązywania umowy maksymalna nominalna wartość brutto zamówienia 

zostanie ustalona w stosownych aneksach do niniejszej umowy, według postanowień zawartych 

w §6 ust.7 i następne. 

§ 6.  

Zasady rozliczania usług 

1. Usługi rozliczane będą na podstawie danych uzyskanych z użytkowanego przez Zamawiającego 

Systemu Elbląskiej Karty Miejskiej oraz dostarczonych przez Wykonawcę raportów, o których 

mowa w §3 ust. 16, po ich uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. W przypadku 

braku uzgodnień jako ostateczne będą przyjmowane dane uzyskane z Systemu Elbląskiej Karty 

Miejskiej. 

2. Ustala się dekadowy (tj. od 1 dnia miesiąca do 10 dnia, od 11 do 20 dnia oraz od 21 dnia  

do ostatniego dnia miesiąca)  okres rozliczania wykonanej usługi przewozowej.   

3. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonaną w danej dekadzie usługę przewozową stanowi 

kwota  wyrażona sumą iloczynów faktycznie wykonanych wozokilometrów (bez wjazdów 

i zjazdów) wymaganym typem autobusów i ceny jednego wozokilometra dla określonego typu 

autobusu,  powiększona o podatek VAT. 

4. Do rozliczenia wynagrodzenia za usługę przewozową stosowana będzie cena  jednego 

wozokilometra.  

5.  Cena jednego  wozokilometra,  obowiązująca w 2014 roku (zgodnie z formularzem cenowym 

dla pakietu Nr 1 stanowiącym załącznik Nr 4 do oferty)  wynosi: 

5.1. dla autobusu typu A -………….. zł. 

(słownie: ………………………………………………………. za jeden wozokilometr) 

5.2. dla autobusu typu B - ………….. zł. 

(słownie: ………………………………………………………. za jeden wozokilometr) 

5.3. dla autobusu typu C - ………….. zł. 

(słownie: ………………………………………………………. za jeden wozokilometr) 

6. Wykonawca w miejsce wymaganych autobusów typu A może wprowadzić autobus typu B  

lub C z tym, że zapłata za wykonane wozokilometry nastąpi wg ceny za wozokilometr autobusu 

typu A. W przypadku zastąpienia wymaganego autobusu typu B autobusem typu C, zapłata  

za wykonane wozokilometry nastąpi wg ceny za wozokilometr autobusu typu B. 



Zarząd  Komunikacji  Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg 

Wzór umowy dla Pakietu Nr 1      załącznik   Nr 1/1 do SIWZ 

7. Ceny za jeden wozokilometr, określone w ust. 5 podlegają  waloryzacji.  

8. Waloryzacja cen za jeden wozokilometr będzie dokonywana na pisemny wniosek Wykonawcy, 

złożony do Zamawiającego nie później niż do 15 września każdego roku obowiązywania 

umowy, we wrześniu, z mocą obowiązującą od pierwszego stycznia następnego roku 

obowiązywania niniejszej umowy. Pierwsza waloryzacja będzie dokonana na wniosek 

Wykonawcy, złożony do Zamawiającego nie później niż do 15 września 2014 roku, we 

wrześniu 2014r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.  

9. Stawkami bazowymi dla przeprowadzenia waloryzacji będą ceny 1 wzkm obowiązujące 

w roku, w którym dokonywana będzie waloryzacja.  

10. Przyjmuje się następujący algorytm waloryzacji (niezależnie od rodzaju paliwa stosowanego 

do napędu autobusu):  

10.1. 25% stawki bazowej, o której mowa w ust. 9 zostanie zwaloryzowana wskaźnikiem 

wzrostu cen paliw płynnych przyjętym na podstawie raportu uznanej krajowej instytucji 

(aktualnie Polska Izba Paliw Płynnych) monitorującej rynek paliw;  

10.2. 75% stawki bazowej, o której mowa w ust. 9 zostanie zwaloryzowana wskaźnikiem 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Główny Urząd 

Statystyczny.  

10.3. Podział stawki bazowej na części składowe zgodnie z pkt 10.1. i 10.2. Zamawiający 

obliczy z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku, czyli do jednego grosza. 

Jeżeli w wyniku zaokrągleń suma części składowych ceny za jeden wozokilometr  

nie będzie równa stawce bazowej, dla uzyskania zgodności zostanie odpowiednio 

dostosowana część stawki opisana w pkt 10.1.(zostanie pomniejszona lub powiększona  

o jeden grosz). 

11. Wskaźniki waloryzacji liczone będą dla okresu od 1 września roku poprzedzającego  

do 31 sierpnia roku, w którym dokonywana jest waloryzacja, przy czym pierwszy okres 

waloryzacji obejmował będzie  okres od 1 września 2013r. do 31 sierpień 2014r.  

12. Zmiana ceny 1 wzkm wozokilometra dokonana w wyniku waloryzacji nastąpi w drodze 

pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

13. Ustala się minimalny poziom wykonania usługi przewozowej w okresie dekady w wysokości 

nie mniejszej niż 98% wozokilometrów rozkładowych (rozumianych jako suma 

wozokilometrów wykonanych przez wszystkie typy autobusów, zgodnie z załącznikiem Nr 3  

do umowy).  

14. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie usług z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy np. ekstremalne warunki pogodowe, awarie infrastruktury 

miejskiej, długotrwałe zatory w ruchu, doraźne wstrzymanie ruchu  na polecenie Policji, 

Zamawiającego lub innych uprawnionych do tego organów, ustala się, iż rozliczenie  

za zaplanowane, a niewykonane kursy będzie dokonane z zastosowaniem ceny jednego 

wozokilometra obniżonej o 50% obowiązującej dla poszczególnych wymaganych typów 

autobusów, za każdy utracony  wozokilometr. 

15. Wynagrodzenie nie przysługuje za: 

15.1. wozokilometry kursów rozpoczętych, a nie wykonanych do końca trasy z winy 

Wykonawcy, 

15.2. wozokilometry kursów, które w wyniku opóźnienia z winy Wykonawcy zostały 

zrealizowane po następnym kursie rozkładowym. 

16. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. 
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17. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo wystąpić 

do Zamawiającego o odsetki za zwłokę wg obowiązujących przepisów o odsetkach 

ustawowych. 

§ 7.  

Kontrola realizacji usług 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli usług pod względem ilości wykonanych wzkm 

oraz przestrzegania warunków umowy. 

2. Zakres   i  zasady  kontroli   wskazano w załączniku Nr 6 do umowy  „Zasady  kontroli  usług  

przewozowych”. 

3. Ustala się dekadowy okres oceny jakości usług i naliczania kar umownych. Za ten okres 

Zamawiający wystawi  łączną notę księgową opiewającą na łączną kwotę naliczonych kar 

umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę kwoty naliczonych kar umownych z kwotą 

wynagrodzenia za wykonaną w danej dekadzie usługę przewozową, zgodnie z art. 498 Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 8.  

Nienależyte wykonanie umowy 

1. Za nienależyte wykonanie usług Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych 

wyrażonych wielokrotnością ceny za jeden wozokilometr, obowiązującej w dacie stwierdzenia 

nieprawidłowości, dla wymaganego typu taboru za każde stwierdzone uchybienie: 

Tabela Nr 1. 

Lp. Określenie uchybienia 

Wielokrotność ceny  

za jeden wzkm  

dla wymaganego  

typu autobusu 

1.  
Niewykonanie pierwszego lub ostatniego kursu ujętego w rozkładzie 

jazdy dla linii 
x 30 

2.  Niewykonanie kursu (z zastrzeżeniem pkt 1) x 20 

3.  Kurs wykonany z przyspieszeniem w stosunku do rozkładu jazdy x 15 

4.  
Kurs wykonany z opóźnieniem większym niż trzy minuty  

w   stosunku do  rozkładu jazdy 
x 10 

5.  Kurs wykonany autobusem  nie ujętym w  „Wykazie taboru” x 5 

6.  Kurs wykonany autobusem o pojemności mniejszej niż wymagana x 10 

7.  Niesprawny kasownik  x 10 
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Lp. Określenie uchybienia 

Wielokrotność ceny  

za jeden wzkm  

dla wymaganego  

typu autobusu 

8.  
Kod kasownika biletów papierowych niezgodny z opisanym   

w § 3. pkt 5 załącznika Nr 5 
x 10 

9.  Brak możliwości zakupienia biletu u kierowcy x 20 

10.  
Niesprawny lub niespełniający wymagań zawartych w § 3. pkt 6 

ppkt 6.1 załącznika Nr 5, system wewnętrznej zapowiedzi głosowej 
x 10 

11.  
Niesprawne lub niespełniające wymagań zawartych w § 3. pkt 1 i 2 

załącznika Nr 5, tablice informacyjne 
x 10 

12.  
Niesprawny lub niespełniający wymagań zawartych w § 3. pkt 3 

ppkt 3.3 załącznika Nr 5, system monitoringu 
x 10 

13.  
Temperatura powietrza w przedziale pasażerskim nie zgodna 

z wymaganiami opisanymi w § 4. ust.9 załącznika Nr 5 
x 20 

14.  
Brak należytego oświetlenia  wewnątrz autobusu opisanego w § 4. 

ust.8 załącznika Nr 5 
x 10 

15.  
Oznakowanie autobusu niezgodne z wymogami opisanymi 

w § 4. ust.5 załącznika Nr 5 
x 10 

16.  
Brak w wyznaczonych miejscach ogłoszeń taryfowych, porządkowych 

i innych informacji opisanych w § 4. ust.6 załącznika Nr 5 
x 20 

17.  
Niespełnienie wymagań wymienionych w § 4. ust.1 załącznika Nr 6 

w zakresie przygotowania autobusu do pracy na linii 
x 30 

18.  
Realizowanie przewozów autobusem niespełniającym wszystkich 

wymagań zawartych w § 4. ust.1 i ust.2 załącznika Nr 6 
x 15 

19.  
Niewłaściwy ubiór kierowcy lub  niezamieszczenie identyfikatora 

kierowcy zgodnie z § 6. ust.1 załącznika Nr 5 
x 10 

20.  Przewóz pasażerów w części autobusu wydzielonej dla kierowcy x 10 

21.  
Prowadzenie przez kierowcę podczas jazdy długotrwałych rozmów  

z innymi osobami, bezpośrednio lub przez telefon  
x 10 

22.  
Palenie przez kierowcę w pojeździe tytoniu lub papierosów w każdej 

postaci 
x 10 

23.  Niezatrzymanie się na przystanku x 20 

24.  Jazda z otwartymi drzwiami x 20 
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Lp. Określenie uchybienia 

Wielokrotność ceny  

za jeden wzkm  

dla wymaganego  

typu autobusu 

25.  Uzasadniona skarga pasażera w związku z § 6. ust.3 załącznika Nr 5 x 10 

26.  
Utrudnianie kontroli pracownikom Zamawiającego lub osobom 

upoważnionym w tym zakresie przez Zamawiającego 
x 20 

 

1.1. Kary umowne określone w pkt. 1 - 6 Tabeli Nr 1, naliczane będą w odniesieniu do kursów. 

1.2. Kary umowne określone w pkt. 7 - 26 Tabeli Nr 1 naliczane będą za każdy stwierdzony  

przypadek. 

1.3. Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za nieprawidłowości określone w pkt. 1, 

2, 3 i 4  Tabeli Nr 1w przypadku, gdy nieprawidłowości wystąpiły z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy np. udokumentowanych zdarzeń w ruchu drogowym oraz ekstremalnych  

warunków pogodowych - nawałnica śniegowa, oberwanie chmury, gołoledź, huragan itp. 

1.4. Kary umowne nie będą naliczane za nieprawidłowości określone w pkt. 5, 10, 11, 12, 15, 

Tabeli Nr 1 w przypadku realizacji przewozów autobusem testowym, o którym mowa w §5 

ust.2 załącznika Nr 5 do umowy – „Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi”. 

2. W przypadku niewykonania z winy Wykonawcy ilości wzkm określonej w §6. ust. 13 umowy, 

Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 2000 krotności ceny za jeden wzkm dla 

autobusu typu C. 

3. W przypadku, gdy:  

3.1. średni wiek autobusów z „Wykazu taboru, nie spełnia wymogów  opisanych w §1 ust. 4 

załącznika Nr 5 do umowy – „Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi”, Zamawiający 

ma prawo naliczyć karę w wysokości 4000 krotności ceny za jeden wzkm obowiązującej dla 

autobusu typu C za każdą pełną dekadę świadczenia usług autobusami niespełniającymi 

opisanych wymogów; 

3.2. chociaż jeden autobus z „Wykazu taboru” nie spełnia wymogów opisanych w  § 2. pkt 1 do 7 

lub w § 3. pkt. 1 i 3 lub w § 4. ust. 2 i 3 załącznika Nr 5 do umowy – „Wymagania dotyczące 

taboru i jego obsługi”, Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 1000 krotności 

ceny za jeden wzkm obowiązującej dla autobusu typu C za każdą pełną dekadę świadczenia 

usług autobusami niespełniającymi opisanych wymogów. 

4. W przypadku wystąpienia jednocześnie sytuacji opisanych w ust. 2 i ust. 3 karę nalicza się 

tylko raz  przy czym zawsze przyjmuje się większą wartość kary opisanej w ust. 2 i ust. 3. 

5. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę „Wykazu taboru”, w terminie o którym 

mowa w §3 ust. 3 i ust. 4 umowy Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 1000 

krotności ceny za jeden wzkm obowiązującej dla autobusu typu C.   
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§ 9.  

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca odpowiada za należytą jakość wykonywania świadczonych usług przewozowych 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy i ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie 

przed Zamawiającym. 

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez niego 

usług, także poniesionych przez Zamawiającego na skutek rozwiązania umowy w przypadkach 

wykazanych w §11 ust. 3,4,5 umowy. 

3. W przypadku, gdyby wobec Zamawiającego skierowane zostały jakiekolwiek roszczenia osób 

trzecich powstałe w związku z usługami wykonywanymi przez Wykonawcę, Wykonawca 

przejmie wszelką odpowiedzialność z tego tytułu i we własnym zakresie zaspokoi takie 

roszczenia. 

4. W przypadku gdyby na mocy obowiązujących przepisów prawa albo orzeczenia sądu  

lub innego organu orzekającego Zamawiający zobowiązany zostałby do zaspokojenia roszczeń 

powstałych w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę usług, Wykonawca niezwłocznie 

pokryje takie szkody lub zwróci na rzecz Zamawiającego wszelkie kwoty jakie zostały 

wypłacone osobom lub podmiotom poszkodowanym.  

5. Wykonawca jest obowiązany do ubezpieczenia OC działalności na kwotę nie mniejszą niż 

500.000zł na każdy rok obowiązywania umowy. Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia 

we wskazanym zakresie. W kolejnych latach trwania umowy Wykonawca będzie przedstawiał 

dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej za kolejny rok,  najpóźniej na 2 dni  przed datą 

wygaśnięcia poprzedniej polisy. W przypadku gdy Wykonawca, w okresie trwania umowy,  

nie opłaci składki ubezpieczeniowej OC działalności, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej 

opłacenia i żądania zwrotu kwoty od Wykonawcy.  

 

§ 10.  

Umowa obowiązuje w terminie od dnia 01stycznia 2014roku do dnia 31 grudnia 2020roku. 

 

 

§ 11.  

Rozwiązanie umowy 

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

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

Zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie ma skutek od chwili 

złożenia oświadczenia na tę okoliczność i nie dotyczy roszczeń z tytułu kar umownych, 

odszkodowań i wniesionego zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

2. W przypadku  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa 

w ust. 1, Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za usługi, które 

zostały wykonane do dnia jej rozwiązania. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy: 
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3.1. w okresie kolejnych 30 dni  łączna  wielkość  przewozów wynikająca  z  rozkładów 

jazdy  wykonana zostanie w stopniu niższym niż 90%, lub Wykonawca zaprzestanie 

wykonywania usług przewozowych przez okres dłuższy niż kolejne 2 dni kalendarzowe, 

3.2. Wykonawca powierzył  wykonanie przedmiotu zamówienia osobom trzecim. 

4. Zamawiający może również rozwiązać umowę po upływie 30 dniowego okresu wypowiedzenia 

w przypadku: 

4.1. nie spełnienia przez Wykonawcę w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 

wymogów opisanych w §1ust.3 załącznika Nr 5 do umowy,  

4.2. nie spełniania przez Wykonawcę wymogów opisanych w §1ust.4 załącznika Nr 5 do 

umowy,  przez okres dłuższy niż 1 rok kalendarzowy, 

4.3. ujawnieniu się okoliczności wskazujących na wystąpienie zagrożenia utraty płynności 

finansowej Wykonawcy, o której mowa w § 3 ust. 23 niniejszej umowy, 

4.4. zostanie ogłoszona likwidacja, rozwiązanie bądź przekształcenie Wykonawcy, 

4.5. zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, 

4.6. zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

4.7. Wykonawca w inny sposób rażąco naruszył postanowienia umowy. 

5. Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wygaśnięcia  

lub cofnięcia licencji, o której mowa w art. 5. ust 1. ustawy z dnia 6 września 2001r.  

o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2012r. poz. 1265). 

 

§ 12.  

Zmiana umowy 

1. Przewiduje się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:  

1.1. zmiany stawki podatku VAT; 

1.2. jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla publicznego transportu zbiorowego w Elblągu, 

uwzględnia oczekiwania społeczne w zakresie dostępności i jakości usług publicznych  

(korzyść ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna); 

1.3. jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony  

na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów 

prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia; 

1.4. działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach i mającego bezpośredni wpływ na realizację umowy. 

2. Wszelkie zmiany  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy,   z  wyłączeniem zmian,  o  których  mowa w § 2 ust. 1 

pkt.1.2. i 1.6. umowy  i  załączników Nr 2,  Nr 3 do umowy,   wymagają formy aneksu  

pod rygorem nieważności. 
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§ 13.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy za okres od dnia rozpoczęcia 

wykonywana usług przewozowych do dnia 31.12.2020 r. ustala się w wysokości 2,5% ceny 

brutto całego zamówienia, podanej w wierszu 6 Tabeli nr 2 załącznika Nr 4 do oferty – 

Formularz cenowy – Pakiet Nr 1 tj. ...................................................................................... zł 

(słownie:....................................................................................................................) i nie narusza 

uprawnień Zamawiającego z tytułu kar umownych, o których mowa w § 8. umowy.  

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie …….. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę.  

4. Rozwiązanie umowy  przez Zamawiającego w przypadkach wskazanych §11 umowy   

nie wpływa na ważność wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej  

za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

7. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, pozostawiając  

w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału 

dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu na jaki wniesiono zabezpieczenie. 

 

§ 14.  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności:  

1.1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych,  

(jt.Dz.U. z 2010r.Nr113, poz.759 z późn. zm.),  

1.2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r.Nr16,poz.93 z późn. zm.), 

1.3. ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe,  

(jt.Dz.U. z 2012r. poz.1173z późn. zm.), 

1.4. ustawa z dnia16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym  

(Dz.U z 2011r Nr 5, poz.13 z późn. zm.), 

1.5. ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym  

(jt. Dz.U. z 2012r. poz. 1265 z późn. zm.), 

1.6. obowiązującego prawa miejscowego w zakresie komunikacji miejskiej. 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.  

3. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na 

drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po  jednym dla każdej ze stron. 
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§ 15.  

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1. załącznik Nr 1 do umowy -Charakterystyka linii w pakiecie Nr 1; 

2. załącznik Nr 2 do umowy - Rozkłady jazdy; 

3. załącznik Nr 3 do umowy - Dzienne zestawienie wozokilometrów na liniach; 

4. załącznik Nr 4 do umowy - Umowa sprzedaży biletów; 

5. załącznik Nr 5 do umowy - Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi; 

6. załącznik Nr 6 do umowy - Zasady  kontroli  usług  przewozowych. 

7. załącznik Nr 7 do umowy– Wykaz taboru; 

 

 

Zamawiający          Wykonawca  



Znak sprawy: ZP – 03.2013               załącznik Nr 1 do umowy - Pakiet Nr 1 

Charakterystyka linii w Pakiecie nr 1 

1. Pakiet nr 1 - obejmuje wykonanie usług przewozowych taborem Wykonawcy  na liniach autobusowych nr: 6, 8, 14, 15, 18, 19, 20. 

2. Praca przewozowa od 01.01.2014r. do 31.12.2020r. - ok. 7 082,3 tys. wzkm, w tym: dla autobusów typu A - 395,0 tys. wzkm; typu B - 3 012,0 tys. wzkm; 

typu C - 3 675,3 tys. wzkm.  

3. Praca przewozowa przewidziana rozkładem jazdy na rok 2014 - ok. 1 003,4 tys. wzkm, w tym: dla autobusów  typu A - 56,5 tys. wzkm; typu B - 421,0 tys. 

wzkm; typu C - 525,9 tys. wzkm. 

Lp Wyszczególnienie 
Nr linii 

6 8 14 15 18 19 20 

1. Relacja 
Łódzka - 

Dębica 

Łódzka - 

Odrodzenia 

Dworzec  -  

Ogólna 

Dębowa - 

Hetmańska - 

Dębowa 

Ogólna - 

Rawska - 

Ogólna 

Łódzka - 

Odrodzenia 

Dworzec - 

Milejewo/Maje

wo 

2. 
Wozokilometry  na rok 

2014 (w tys.wzkm) 

typ A    56,5    

typ B  28,9 174,6  99,0 98,0 20,5 

typ C 257,5 174,8     93,6 

3. 

Szacowane 

wozokilometry do 

31.12.2020 r. (w tys. 

wzkm) 

typ A    395,0    

typ B  271,8 1 222,6  689,3 684,4 143,9 

typ C 1 802,1 1 219,4 
    

653,8 

4. 

Maksymalna ilość pojazdów  

(szczyt przewozowy) 

 

ro
k
 

szk
o
l. 

w
ak

acje 

ro
k
 

szk
o
l. 

w
ak

acje 

ro
k
 

szk
o
l. 

w
ak

acje 

ro
k
 

szk
o
l. 

w
ak

acje 

ro
k
 

szk
o
l. 

w
ak

acje 

ro
k
 

szk
o
l. 

w
ak

acje 

ro
k
 

szk
o
l. 

w
ak

acje 

Rodzaj dnia 

Dzień 

roboczy 

typ A       1 1       

typ B     3 3   3  3 3   

typ C 3 3 4 2         1 1 

Sobota 

typ A       1 1       

typ B   3 2 2 2       1 1 

typ C 2 2             

Niedziela 

lub 

święto 

typ A       1 1       

typ B   1* 1* 1 1       1 1 

typ C 2 2             

5. 

Wymagana minimalna liczba 

pojazdów do realizacji usług 

w ramach pakietu  
1 pojazd typu A;    9 pojazdów typu B;   8 pojazdów typu C 

*) Od 2016 r., planowane uruchomienie kursów  na 1 brygadzie ( 1 autobus)   
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Rozkład  jazdy na 2014r. 

Ze względu na objętość jest  do wglądu u Zamawiającego lub dostępny w wersji elektronicznej 

na stronie internetowej ZKM Spółki z o.o. pod adresem: http:// www.zkm.elblag.com.pl. 

Z chwilą podpisania umowy będzie stanowił załącznik Nr 2 do umowy. 

 

http://www.zkm.elblag.com.pl/


Znak sprawy: ZP – 03.2013  załącznik Nr 3 do umowy  

strona 1 z 4 

 

Dzienne zestawienie wozokilometrów  - Pakiet nr 1 

według rozkładów obowiązujących od 01.09. do końca roku szkolnego. 

Dni robocze - ( poniedziałek - piątek ) 

Numer linii 
Numer 

brygady 

Typ 

autobusu 
Wyjazd Zjazd Ilość wozokilometrów 

6 

1 C 4:30/13:30 8:50/20:52 204,4 

2 C 4:55 22:38 284,4 

3 C 5:20 23:15 293,2 

        Razem: 782,0 

8 

1 C 4:42 22:31 245,7 

2 C 5:00 / 13:20 9:25 / 17:54 129,5 

3 C 4:29 22:57 261,8 

4 C 5:20 / 13:43 8:44 / 18:50 121,2 

        Razem: 758,2 

14 

1 B 4:54 23:00 278,7 

2 B 5:25/13:10 8:59/19:19 159,3 

3 B 5:54/12:10 8:09/17:09 119,4 

        Razem: 557,4 

15 1 A 5:32 19:04 195,7 

        Razem: 195,7 

18 

1 B 5:04 / 13:32 8:37 / 16:54 118,2 

2 B 5:24 17:44 201,5 

3 B 5:22 / 13:14 9:23 / 18:50 161,0 

        Razem: 480,7 

19 

1 B 5:52/13:04 9:05 / 18:18 115,5 

2 B 5:02 17:43 165,9 

3 B 5:07/14:18 9:23 / 16:19 86,6 

        Razem: 368,0 

20 1 C 4:15 23:11 374,5 

  
 

 

Razem: 374,5 

Sobota 

Numer linii 
Numer 

brygady 
Typ 

autobusu 
Wyjazd Zjazd Ilość wozokilometrów 

6 
1 C 6:20 21:08 244,4 

2 C 5:22 23:00 294,2 

        Razem: 538,6 

8 

1 B 5:15 18:38 179,5 

2 B 6:49 22:31 211,9 

3 B 6:03 20:48 195,6 

        Razem: 587,0 

14 
1 B 7:35 23:19 238,9 

2 B 5:03 14:51 149,4 

        Razem: 388,3 

15 1 A 8:00/15:00 10:39/17:34 77,8 

        Razem: 77,8 

20 1 B 5:24 / 14:20 9:20 / 19:35 177,9 

        Razem: 177,9 
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Niedziela 

Numer linii 
Numer 

brygady 
Typ 

autobusu 
Wyjazd Zjazd Ilość wozokilometrów 

6 
1 C 6:20 21:08 244,4 

2 C 5:22 23:00 294,2 

        Razem: 538,6 

14 1 B 6:09 22:04 238,9 

        Razem: 238,9 

15 1 A 8:50/15:50 11:24/17:34 64,7 

        Razem: 64,7 

20 1 B 7:00 / 14:40 10:42 / 18:14 177,9 

        Razem: 177,9 

 

  



Znak sprawy: ZP – 03.2013  załącznik Nr 3 do umowy  

strona 3 z 4 

 

Dzienne zestawienie wozokilometrów - Pakiet nr 1 

 według rozkładów obowiązujących w okresie wakacji (od  pierwszego dnia wakacji szkol. do 31.08.) 

Dni robocze - ( poniedziałek - piątek ) 

Numer linii 
Numer 

brygady 

Typ 

autobusu 
Wyjazd Zjazd Ilość wozokilometrów 

6 

1 C 4:30/13:30 8:50/20:52 204,4 

2 C 4:55 22:38 284,4 

3 C 5:20 23:15 293,2 

        Razem: 782,0 

8 
1 C 5:20 19:54 195,7 

2 C 4:48 21:39 228,0 

        Razem: 423,7 

14 

1 B 4:54 23:00 278,7 

2 B 5:25/13:10 8:59/19:19 159,3 

3 B 5:54/12:10 8:09/17:09 119,4 

        Razem: 557,4 

15 1 A 05:32/13:44 10:59/20:50 182,3 

        Razem: 182,3 

19 

1 B 5:52/13:04 9:05 / 18:18 115,5 

2 B 5:02 17:43 165,9 

3 B 5:07/14:18 9:23 / 16:19 86,6 

        Razem: 368,0 

20 1 C 4:15 23:11 374,5 

        Razem: 374,5 

Sobota 

Numer 

linii 

Numer 

brygady 
Typ 

autobusu 
Wyjazd Zjazd Ilość wozokilometrów 

6 
1 C 6:20 21:08 244,4 

2 C 5:22 23:00 294,2 

        Razem: 538,6 

8 
1 B 5:20 21:04 211,8 

2 B 5:55 21:39 211,9 

        Razem: 423,7 

14 
1 B 7:35 23:19 238,9 

2 B 5:03 14:51 149,4 

        Razem: 388,3 

15 1 A 8:00/15:00 10:39/17:34 77,8 

        Razem: 77,8 

20 1 B 5:24 / 14:20 9:20 / 19:35 177,9 

        Razem: 177,9 

  



Znak sprawy: ZP – 03.2013  załącznik Nr 3 do umowy  

strona 4 z 4 

 

Niedziela 

Numer 

linii 

Numer 

brygady 
Typ 

autobusu 
Wyjazd Zjazd Ilość wozokilometrów 

6 
1 C 6:20 21:08 244,4 

2 C 5:22 23:00 294,2 

        Razem: 538,6 

14 1 B 6:09 22:04 238,9 

        Razem: 238,9 

15 1 A 8:50/15:50 11:24/17:34 64,7 

        Razem: 64,7 

20 1 B 7:00 / 14:40 10:42 / 18:14 177,9 

        Razem: 177,9 
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UMOWA SPRZEDAŻY BILETÓW Nr ..................... 

 

 

 
Zawarta w dniu ……………………… pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu 

Spółka z o.o. ul Browarna 90 82-300 Elbląg , wpisaną do rejestru  przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000131350, NIP 578-21-60-222, REGON 170372066, 

reprezentowanym przez: 

                                           

 ……………………………………………………..……………………….. 
 

zwanym w treści umowy Zarządem  

 

a ……………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez : 

 

……………………………………………………….. 

 

 zwanym w treści umowy Przewoźnikiem 

 

Mając na uwadze postanowienia § 2 ust. 1.14 i  § 3 ust.13 

umowy o świadczenie usług przewozowych ………Nr …..z dnia  strony postanawiają  

co następuje: 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, zwanych dalej biletami, przez 

kierowców zatrudnionych przez Przewoźnika. Sprzedaż prowadzona będzie za pomocą 

urządzeń drukujących bilety (bileterek) w formie paragonu, zainstalowanych w pojazdach 

Przewoźnika w ramach Systemu EKM.  

 

§ 2 

 

1. Przewoźnik zobowiązuje się do sprzedaży biletów w sposób ciągły, w cenach zgodnie  

z obowiązującym cennikiem .         

2. Sprzedaż biletów może odbywać się wyłącznie z bileterek zainstalowanych w pojazdach 

Przewoźnika ……………………………………………………………………………..  

  

§ 3 

 

Przewoźnikowi przysługuje marża w wysokości 7,5 % z tytułu sprzedanych biletów. 

 

§ 4 

 

1. Na podstawie raportów sprzedaży Zarząd, co 10 dni, będzie wystawiał fakturę VAT  

za sprzedaż biletów ze wszystkich bileterek zamontowanych w pojazdach należących  

do Przewoźnika. 
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2. Termin zapłaty, w formie przelewu lub do kasy Zarządu wynosi 14 dni, od daty 

wystawienia faktury. Za termin uregulowania należności płatnej przelewem przyjmuje się 

datę wpływu środków na  rachunek bankowy Zarządu.  

 

 

3. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności, o której mowa wyżej Przewoźnik jest 

zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej. 

       

§ 5 

 

Zarząd zobowiązuje się do dostarczania Przewoźnikowi rolek termicznych do bileterek. 

Przewoźnik zobowiązuje się do utrzymywania zapasu w pojeździe co najmniej 2 rolek papieru 

do bileterek  w celu zapewnienia ciągłości sprzedaży biletów. 
§ 6 

 

Umowa zostaje zawarta  na czas określony nie dłuższy niż  umowa przywołana na wstępie  

i może być  wypowiedziana przez każdą ze Stron  na piśmie z zachowaniem 14 dniowego okresu 

wypowiedzenia. 

 

§ 7 

 

Niewykonanie przez Przewoźnika jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, może  spowodować jej rozwiązanie, na podstawie oświadczenia Zarządu, ze skutkiem 

natychmiastowym a także naliczenie kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 tabeli Nr 1  

pkt 9 umowy przywołanej na wstępie, w przypadkach w niej wskazanych. 

 

 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2020r. 

 

§ 10 

 

Wszelkie spory wynikłe z umowy będzie rozstrzygał Sąd Rejonowy w  Elblągu. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

Zarząd         Przewoźnik  
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Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi 

 

§ 1. 

Wymagania ogólne 

1. Wykonawca powinien dysponować taborem przeznaczonym do obsługi linii,  spełniającym 

wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu 

drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58 poz.515 z późn.zm.) i przepisach wykonawczych do niej 

dla autobusów miejskiej i regularnej komunikacji publicznej, w tym w szczególności 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych autobusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

(Dz.U. z 2003r. Nr 32 poz.262 z późn.zm.). 

2. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług przewozowych  autobusem/autobusami 

zbudowanym/zbudowanymi przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji 

własnej, którego markę określa się jako "SAM". 

3. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług przewozowych autobusami 

wyprodukowanymi przed rokiem 2007 za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust.5.  

4. Średni wiek taboru w poszczególnych latach świadczenia usług wyliczony na dzień 

1 stycznia danego roku kalendarzowego nie może być wyższy niż 8 lat za wyjątkiem 

sytuacji opisanej w ust.5.  

Poprzez średni wiek taboru autobusowego rozumie się średnią arytmetyczną wieku 

autobusów przewidzianych do świadczenia usługi w ramach zamówienia wymienionych  

w „ Wykazie taboru”. Średni wiek taboru obliczany będzie w kolejnych latach na dzień  

1 stycznia każdego roku kalendarzowego (np. do obliczania średniego wieku taboru  

na dzień 1 stycznia 2015 r. dla autobusów wyprodukowanych w 2014 r. przyjmuje się wiek 

1 rok, dla autobusów wyprodukowanych w 2010r. przyjmuje się wiek 5, itd.) 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza świadczyć usługi nowymi autobusami 

wyprodukowanymi w roku 2014, Zamawiający do czasu wprowadzenia nowego autobusu, 

nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, dopuszcza realizację 

usług przewozowych autobusami wyprodukowanymi w roku 2000 i później, w zamian  

za nowe a nie dostarczone jeszcze autobusy. Autobusy  te nie muszą spełniać wymagań 

opisanych w § 2. pkt 1. , w § 3. pkt 2., 3., 6., oraz w § 4. ust. 4.  

6. Autobusy przeznaczone do świadczenia usług przewozowych zostały podzielone na trzy 

typy, wg poniższych definicji:  

6.1. autobus typu A - długość autobusu nie mniej niż 6 m lub łączna pojemność 

(miejsca siedzące + stojące) minimum 35 miejsc, przy czym liczba  miejsc 

siedzących nie może być mniejsza niż 20% pojemności nominalnej; 

6.2. autobus typu B -  długość autobusu nie mniej niż 9 m lub łączna pojemność 

(miejsca siedzące + stojące) minimum 70 miejsc, przy czym liczba  miejsc 

siedzących nie może być mniejsza niż 20% pojemności nominalnej; 

6.3. autobus typu C - długość autobusu nie mniej niż 11,5 m lub łączna pojemność 

(miejsca siedzące + stojące) minimum 90 miejsc, przy czym liczba  miejsc 

siedzących nie może być mniejsza niż 20% pojemności nominalnej.  
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§ 2. 

Wymagania techniczne 

Na dzień rozpoczęcia wykonywania usługi autobusy muszą spełniać następujące parametry 

techniczne: 

1. Norma emisji spalin.  

Jednostki napędowe spełniające minimum normę EURO – 3. 

2. Liczba drzwi przeznaczonych dla wsiadania i wysiadania pasażerów, uruchamianych 

mechanicznie i zdalnie sterowanych przez kierowcę, po prawej stronie autobusu: 

2.1. dla autobusów typu A - co najmniej dwoje drzwi w układzie 1-2 (pierwsze drzwi 

pojedyncze; drugie drzwi podwójne) lub dwoje drzwi w układzie 2-2 (pierwsze  

i drugie drzwi podwójne), 

2.2. dla autobusów typu B - co najmniej dwoje drzwi w układzie 2-2 (pierwsze i drugie 

drzwi podwójne) lub troje drzwi, z których przynajmniej środkowe są podwójne, 

2.3. dla autobusów typu C - co najmniej troje drzwi, z których przynajmniej środkowe 

są podwójne; 

3. Liczba otwieranych okien (przesuwnych lub uchylnych) w części pasażerskiej: 

3.1. w autobusach typu A i B co najmniej 2 okna;  

3.2. w autobusach typu C co najmniej 4 okna (co najmniej 2 okna pod warunkiem 

wyposażenia autobusu w dodatkową wymuszoną wentylację nawiewową 

z oddzielnym zasilaniem). 

4. Liczba uchylnych wywietrzników (klap) dachowych: 

4.1. w autobusach typu A co najmniej 1 wywietrznik dachowy;  

4.2. w autobusach typu B i C co najmniej 2 wywietrzniki dachowe (dopuszcza się 

jeden pod warunkiem, że liczba okien otwieranych w przedziale pasażerskim wynosi 

nie mniej niż 8).  

5. Miejsce i odpowiednie zabezpieczenie dla wózka inwalidzkiego w każdego typu autobusie; 

6. Poręcze poziome i pionowe oraz uchwyty w obrębie drzwi i miejsc dla osób stojących 

w kolorze żółtym (RAL 1023), malowanych proszkowo; 

7. Poziom podłogi.  

Wszystkie autobusy z niską podłogą (brak stopnia w drugich drzwiach autobusu 

i wysuwana platforma) oraz odpowiednio pomalowane lub oklejone krawędzie stopni  

w autobusach (żółte pasy) dla osób z dysfunkcją wzroku. 

 

§ 3. 

Wyposażenie dodatkowe 

Na dzień rozpoczęcia wykonywania usługi autobusy muszą posiadać następujące wyposażenie 

dodatkowe: 

1. Elektroniczne tablice. 

1.1. Wszystkie autobusy wyposażone w elektroniczne tablice kierunkowe: 

1) tablicę czołową z przodu autobusu z  numerem linii i nazwą przystanku 

końcowego, 
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2) tablicę boczną z boku autobusu umieszczoną między pierwszymi a drugimi 

drzwiami z numerem linii, nazwą przystanku początkowego i końcowego  

oraz  wyszczególnieniem ważniejszych ulic na trasie przebiegu, 

3) tablicę tylną z tyłu autobusu z  numerem linii, 

4) tablice elektroniczne muszą być wykonane w oparciu o diody LED koloru 

bursztynowego (pomarańczowego), 

5) tablice muszą posiadać system adaptujący jasność świecenia do warunków 

panujących na zewnątrz autobusu, 

6) tablice powinny być sterowane z kabiny kierowcy, powinny być trwale 

zamocowane w pojeździe i zapewniać ich czytelność dla pasażerów w każdych 

warunkach pogodowych w dzień i w nocy, 

7) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnić z Zamawiającym szczegółową treść  

i sposób prezentowania informacji wyświetlanych na tablicach.  

2. Dodatkowe oznakowanie dla osób niedowidzących:  

2.1. tablica z numerem linii o wymiarach 30x30 cm (czarne cyfry na białym tle) 

umieszczona w prawym dolnym rogu z przodu autobusu; 

3. Monitoring wizyjny. 

3.1. Wszystkie autobusy wyposażone w system monitoringu zapewniający nagrywanie  

w sposób ciągły zdarzeń wewnątrz autobusu i późniejsze ich odtwarzanie. 

3.2. W autobusie musi być umieszczona w formie tekstowej łatwo dostrzegalna 

informacja o objęciu autobusu monitoringiem, zawierająca dane podmiotu 

prowadzącego monitoring oraz w formie piktogramu kamery, który jest graficznym 

znakiem informującym o stosowaniu monitoringu. 

3.3. System monitoringu powinien: 

1) składać się z minimum trzech kamer kolorowych w obudowach odpornych  

na uszkodzenia mechaniczne, o rozdzielczości minimum 500 linii lub,  

w przypadku kamery cyfrowej, minimum 1,3 MPix, czułości minimum 0,1 lx, 

z czego jedna rejestrująca pracę kierowcy, reszta rejestrująca całe wnętrze 

autobusu. 

2) posiadać cyfrowy rejestrator ze znakiem wodnym zdolny zapisywać obraz 

o rozdzielczości  PAL min. 720 x 576 lub, w przypadku kamer cyfrowych, 

minimum 1,3 MPix (1280x1024) z prędkością minimum 20 klatek/sekundę/kanał 

(kamerę), zapewniający ciągły zapis minimum 120 godzin nagrania, 

3) zapewniać kierowcy podgląd sytuacji w autobusie na monitorze kolorowym LCD 

o przekątnej minimum 7” z pojedynczej kamery oraz  wszystkich kamer 

jednocześnie,  

4) zapewnić przeglądanie zapisanego materiału po wyznaczeniu daty, czasu 

i kamery. 

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie   

do 24 godzin na każdorazowe żądanie zamawiającego zapisu obrazu z dowolnego 

autobusu i przedziału czasowego z ostatniego tygodnia (siedmiu dni) lub urządzenia 

zapewniające odczyt danych z autobusu wraz z niezbędnym oprogramowaniem. 

4. System Elbląskiej Karty Miejskiej (System EKM). 
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4.1. Autobusy powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiające pracę w ramach 

użytkowanego przez Zamawiającego Systemu EKM. 

4.2. Zamawiający oświadcza, że z Systemem EKM w pełni współpracują podzespoły 

produkowane przez firmę R&G PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu. 

4.3. Wyposażenie powinno: 

1) zapewniać pełną obsługę kart bezstykowych Systemu EKM,  

2) pozwalać na sprzedaż przez kierowców biletów zgodnych z obowiązującą taryfą,  

3) przesyłać do systemu dane o: 

a) skasowaniach biletów, 

b) rzeczywistym położeniu autobusu, 

c) zatrzymaniu się na przystanku, 

d) otwarciu drzwi, 

e) włączeniu ogrzewania, 

f) inne dane wynikające z ewentualnego rozszerzenia przez zamawiającego 

systemu EKM;  

4) przyjmować z Systemu EKM aktualne rozkłady jazdy i obowiązujące taryfy 

biletowe.  

4.4. Zamawiający wymaga, aby kasowniki kart bezstykowych zamontowane były 

w sposób następujący: przy pierwszych i ostatnich drzwiach po jednym  

a przy środkowych dwa (po każdej stronie wejścia). 

4.5. Zamawiający oświadcza, że dysponuje następującymi elementami Systemu EKM: 

1)  panele sterujące SRG-3100P/3,  

2) kasowniki kart bezstykowych KRG-6B3NG,  

3) moduł komunikacyjne St-TR-3000-M4/GPW,  

4) zintegrowane anteny GPS – GSM, 

5)  kasy fiskalne – bileterki KF-3000A/1E  

4.6. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, na podstawie odrębnej umowy 

użyczy elementy Systemu EKM wymienione w §3 pkt 4 ppkt 4.5 załącznika Nr 5  

do umowy; montażu wyposażenia dokona Wykonawca, w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. Koszty montażu w całości obciążają Wykonawcę. Zamawiający 

zobowiązuje się do jednokrotnego  przeszkolenia  każdego kierowcy Wykonawcy  

w zakresie obsługi panelu sterującego i kasy fiskalnej – bileterki. 

4.7. Zamawiający informuje, że panel sterujący SRG-3100P/3 może sterować 

kasownikami biletów papierowych oraz tablicami elektronicznymi produkowanymi 

przez firmę R&G PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu. 

4.8. Zamawiający oświadcza, że posiadany przez niego sprzęt Systemu EKM posiada 

gwarancję do 31.12.2014r.  

4.9. W okresie gwarancji wszelkie awarie usuwa gwarant. Po tym okresie wszelkie 

awarie usuwa Wykonawca na swój koszt. 

4.10. Za sprawność zainstalowanych w autobusie elementów Systemu EKM odpowiada 

Wykonawca.  
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4.11. Zamawiający nie jest związany umową obsługi serwisowej podzespołów Systemu 

EKM. Koszty serwisu i przeglądów bieżących oraz innych wymaganych/zalecanych 

przez producenta do utrzymania bieżącej sprawności, obciążają Wykonawcę.    

5. Elektroniczne kasowniki biletów papierowych. 

5.1. Zamawiający wymaga wyposażenia autobusów w elektroniczne kasowniki  

(do chwili wycofania ze sprzedaży biletu papierowego), sterowane z kabiny 

kierowcy w ilości co najmniej 1 szt. w autobusach typu A oraz 2 szt. w autobusach 

typu B i C, wybijające na kasowanych biletach w sposób trwały i czytelny kod 

identyfikujący nr autobusu lub nr linii, aktualną datę  oraz czas skasowania; 

5.2. Zamawiający wymaga, aby kasowniki biletów papierowych przekazywały dane 

o skasowaniach do Systemu EKM. 

6. System pasażerskiej informacji głosowej. 

6.1. wewnętrznej: 

1) Wszystkie autobusy wyposażone w urządzenie głosowe wewnętrzne, podające 

informację o kolejnym przystanku. Informacja powinna być wyraźnie słyszalna  

i podawana tak, by pasażer po jej usłyszeniu zdążył opuścić autobus.  

2) Zamawiający oświadcza, iż w tym celu mogą zostać użyte  urządzenia 

wchodzące w skład Systemu EKM przy wykorzystaniu głośników będących  

na wyposażeniu autobusu. 

6.2. zewnętrznej: 

Zamawiający przewiduje rozszerzenie użytkowanego Systemu EKM o moduł 

podający na zewnątrz autobusu informację głosową o numerze i kierunku linii. 

Warunki i koszty wdrożenia tego rozszerzenia będą określone w odrębnej umowie 

między Zamawiającym i Wykonawcą. 

 

§ 4. 

Inne wymagania 

1. Autobusy muszą być sprawne pod względem techniczno-eksploatacyjnym oraz estetyczne  

i czyste wewnątrz i na zewnątrz. Sprawne pod względem techniczno-eksploatacyjnym 

muszą pozostawać również zainstalowane w autobusach urządzenia i systemy,  

w szczególności kasowniki biletów papierowych, urządzenia systemu pobierania opłat  

przy pomocy EKM, systemy zapowiadania głosowego przystanków, systemy informacji 

liniowej i monitoringu wizyjnego. 

2. Autobusy muszą być pomalowane w żółto-zielone barwy (kolor żółty – RAL 1023, kolor 

zielony – RAL 6018) wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania reklam na autobusach. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo eksponowania na autobusach znaków graficznych 

związanych z wizerunkiem miasta Elbląga. W takiej sytuacji Zamawiający dostarczy 

odpowiednie materiały a Wykonawca zagwarantuje ich ekspozycję na swój koszt ,  

na pojeździe wg wskazań Zamawiającego. 

5. Autobusy muszą być oznakowane w następujący sposób: 

5.1. przód autobusu - nr ewidencyjny autobusu, 

5.2. prawy bok autobusu- logo i nazwa Wykonawcy oraz nr ewidencyjny autobusu,   
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5.3. tył autobusu - nr ewidencyjny autobusu, 

5.4. wewnątrz autobusu - nr ewidencyjny autobusu nad wydzielonym stanowiskiem 

kierowcy. 

6. Wewnątrz autobusu muszą być zamieszczane informacje dla pasażerów takie jak 

obowiązująca taryfa przewozowa, przepisy porządkowe, wykaz osób uprawnionych  

do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz inne informacje dostarczane przez 

Zamawiającego. 

6.1. Na pierwsze wyposażenie oraz w przypadku ewentualnych zmian informacje  

(na foliach samoprzylepnych) dostarcza Zamawiający, a w przypadku  

ich zniszczenia Wykonawca uzupełnia braki we własnym zakresie, zgodnie  

ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.  

6.2. Informację  Wykonawca  umieszcza  w autobusach w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

7. Autobusy muszą posiadać sprawny system łączności zewnętrznej zapewniający kierowcom 

kontakt z przedstawicielem Wykonawcy (dyspozytorem), Policją, Pogotowiem 

Ratunkowym oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

8.  Autobusy muszą posiadać sprawne urządzenia oświetlające wnętrze autobusu, 

zapewniające oświetlenie całego przedziału pasażerskiego w tym w szczególności 

wszystkich miejsc, w których znajdują się jakiekolwiek przeszkody dla pasażerów  

i umożliwiające odczytanie wszelkich informacji dla pasażerów umieszczonych wewnątrz 

autobusu oraz kodu kasownika na skasowanym bilecie.  

9. Autobusy muszą posiadać sprawną instalację do ogrzewania przedziału pasażerskiego, 

zapewniającą utrzymanie temperatury powietrza minimum +8
o
C. 

 

§ 5. 

 

1. W przypadku wymiany taboru przez Wykonawcę, parametry techniczne 

nowowprowadzonego autobusu (w szczególności w zakresie: wielkości autobusu, niskiej 

podłogi, normy EURO) muszą być, co najmniej takie same jak autobusu wycofanego. 

2. Dopuszcza się do obsługi linii autobusy testowe, które nie muszą spełniać wymogów 

opisanych w § 3. pkt 2., 3., 6. oraz w § 4. ust. 2 do 6, przy czym okres testowy dla danego 

autobusu nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych. 

3. Każdy autobus, o którym mowa w ust.1 i 2 przed wprowadzeniem do eksploatacji  

na liniach, musi zostać sprawdzony i zaakceptowany przez Zamawiającego pod względem 

spełniania wymogów opisanych w paragrafach 1. do 4. niniejszego załącznika. Sposób  

i forma sprawdzenia oraz jego dokumentowania zostaną wzajemnie ustalone po podpisaniu 

umowy. 

4. Zamawiający może dopuścić do realizacji przewozów dodatkowe autobusy nie ujęte  

w „Wykazie taboru” i nie spełniające wymagań opisanych w paragrafach 1. do 4. 

niniejszego załącznika, w przypadkach przewozów, o których mowa w §2. ust.1 pkt 1.6 

ppkt. 2 Umowy. 

 

 

 



załącznik nr 5 do umowy 

str. 7 z 7 

§ 6. 

 

Wymagania dotyczące pracowników Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewni obsługę poszczególnych linii przez kierowców: 

1.1. posiadających identyfikator wydany przez Wykonawcę (zawierający nr służbowy, 

nazwę lub logo Wykonawcy), zamontowany w ramce na pulpicie deski rozdzielczej 

w taki sposób aby był łatwo czytelny dla pasażerów, 

1.2. ubranych schludnie i estetycznie tj.: 

1) w przypadku mężczyzn – długie spodnie i koszula oraz marynarka lub sweter  

w jednolitych, niejaskrawych kolorach;  

2) w przypadku kobiet – spódnica lub długie spodnie i koszula oraz marynarka  

lub sweter w jednolitych, niejaskrawych kolorach; 

2. W okresie letnim, na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego, będą mogły 

być wprowadzone modyfikacje w ubiorze kierowców. 

3. Obsługa pasażerów przez kierowców powinna odbywać się w sposób kulturalny 

i kompetentny, z respektowaniem wszystkich praw pasażerów. 

4. Kierowcom zabrania się: 

4.1. palenia w pojeździe tytoniu i papierosów w każdej postaci,   

4.2. pozostawiania otwartych drzwi podczas jazdy; 

4.3. prowadzenia przez kierowcę podczas jazdy długotrwałych rozmów bezpośrednio  

lub przez telefon; przez długotrwałe rozmowy rozumie się rozmowy dłuższe  

niż czas przejazdu do kolejnego przystanku, krótkotrwałe rozmowy przez telefon 

komórkowy mogą odbywać się tylko przy wykorzystaniu zestawu słuchawkowego 

lub głośnomówiącego; 

4.4. prowadzenia autobusu z dwiema słuchawkami na uszach; 

4.5. przewożenia pasażerów w kabinie kierowcy lub obok kabiny kierowcy, w części 

autobusu pomiędzy szybą czołową, a barierką oddzielającą od przedziału 

pasażerskiego, nie dotyczy kontrolerów biletów i dyspozytorów podczas 

dokonywania czynności służbowych w czasie  jazdy autobusu. 
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Zasady kontroli usług przewozowych 

 

§ 1. 

1. Kontrole jakości i ilości wykonywanych usług przewozowych sprawują w imieniu Zamawiającego 

pracownicy oraz inne osoby upoważnione przez Dyrektora Spółki ZKM Spółka z o. o. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału w kontroli, oprócz kierowcy, dodatkowego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy. Zamawiający nie ma obowiązku powiadamiania 

Wykonawcy o terminie i miejscu kontroli z wyłączeniem przypadku opisanego w §10. 

3. Kontroli podlega: 

3.1. realizacja rozkładów jazdy i punktualności,  

3.2. wyposażenie i oznakowanie autobusu, 

3.3. czystość autobusu, 

3.4. wizerunek prowadzącego autobus, 

3.5. ogrzewanie autobusu, 

3.6. oświetlenie autobusu, 

3.7. parametry techniczno - eksploatacyjne autobusu na linii, 

3.8. sprzedaż biletów w pojeździe. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo  wniesienia, w formie pisemnej odwołania od raportu 

zawierającego wyniki kontroli. Odwołanie wraz z uzasadnieniem Wykonawca wnosi  

do zamawiającego w terminie do 7 dni, licząc od dnia otrzymania pisemnego raportu o wynikach 

kontroli. Wymienione odwołanie Zamawiający rozpatrzy w terminie 7 dni od dnia otrzymania. 

 

§ 2. 

Kontrola rozkładu jazdy i punktualności 

1. Kontrola w zakresie realizacji rozkładu jazdy i punktualności świadczonych usług przewozowych 

jest prowadzona przy wykorzystaniu Systemu Elbląskiej Karty Miejskiej. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zmiany systemu kontroli. 

2. System Elbląskiej Karty Miejskiej rejestruje rzeczywisty czas odjazdu z przystanków dla każdego 

autobusu. Czas ten jest porównywany z czasem rozkładowym. W całym Systemie EKM czas 

pochodzi z jednego wzorca czasu i jest zsynchronizowany we wszystkich urządzeniach. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do komputerowego systemu EKM prowadzenia kontroli  

w celu stwierdzenia obiektywności pracy systemu EKM, po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu  

i terminu z Zamawiającym. 

4. Kontrola w zakresie realizacji rozkładów jazdy może być prowadzona także w inny sposób niż 

przy użyciu Systemu EKM, w tym również z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących obraz  

i dźwięk. Z takiej kontroli sporządzany będzie każdorazowo pisemny protokół, który w terminie  

3 dni od daty kontroli dostarczony będzie Wykonawcy. Wykonawca może wnieść uwagi  

do protokołu w terminie 7 dni od daty ich otrzymania, a decyzja o ich uwzględnieniu  

lub odrzuceniu należy do Zamawiającego. 

5. W ocenie realizacji rozkładów jazdy i punktualności kursów przyjmuje się: 
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5.1. kurs wykonany - przejazd autobusu od przystanku początkowego do końcowego trasy linii 

z zatrzymaniem się na wszystkich obowiązujących przystankach przy włączonym 

komputerze pokładowym i prawidłowo wybranej kursówce (nr linii, nr brygady, rodzaj dnia 

i nr kursu). Dotyczy to również kursów wjazdowych i zjazdowych ujętych w rozkładach 

jazdy (wjazd: pierwszy przystanek na trasie linii do przystanku końcowego, zjazd: 

przystanek początkowy do przystanku zjazdowego na trasie danej linii). 

5.2. kurs punktualny - przejazd autobusu z opóźnieniem nie większym niż 3 minuty do czasu 

rozkładowego, nie dopuszcza się przyspieszenia przejazdu. W przypadku wystąpienia kilku 

nieprawidłowości zarejestrowanych przez system na danym kursie, przy naliczeniu kary 

zostanie uwzględniona jedna nieprawidłowość przy czym najpierw pod uwagę brane będzie 

przyspieszenie, a potem największe opóźnienie. 

6. W przypadku zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie  kursu, prowadzący autobus 

ma obowiązek wprowadzić odpowiedni kod awarii (techniczna, wypadek, kontrola służb 

mundurowych) w komputerze pokładowym. 

 

§ 3. 

Kontrola wyposażenia i oznakowania autobusu 

1. Za autobus prawidłowo oznakowany i wyposażony uznaje się autobus spełniający wymagania 

opisane w § 3. i § 4 załącznika Nr 5 do umowy. 

2. Kontrola w zakresie oznakowania i wyposażenia autobusu może być przeprowadzana przez 

Zamawiającego w dowolnym czasie i miejscu podczas realizacji rozkładu jazdy. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie raport, który niezwłocznie przekazany będzie 

Wykonawcy. 

 

§ 4. 

Kontrola czystości autobusu 

1. Za autobus przygotowany do pracy na linii uznaje się autobus czysty i estetyczny wewnątrz oraz 

na zewnątrz, z czystymi: szybami, poręczami, uszczelkami okiennymi i siedzeniami bez 

widocznych zanieczyszczeń błota i kurzu na podłodze. Siedzenia powinny być nieuszkodzone oraz 

wykonane z jednolitego materiału dla całego przedziału pasażerskiego. 

1.1. Kontrola przygotowania autobusu do pracy na linii może być przeprowadzana: 

1) przy wyjeździe autobusu z zajezdni,  

2) na przystanku początkowym przed rozpoczęciem przez autobus pracy przewozowej, 

3) podczas wykonywania dwóch pierwszych kursów. 

2. Za autobus czysty uznaje się autobus bez zanieczyszczeń powstałych w czasie eksploatacji na linii 

utrudniających korzystanie z autobusu np. rozlana farba, błoto pośniegowe, śmieci, brudne  

lub nieprzejrzyste szyby (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz) itp.. Zanieczyszczenia tego typu 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z autobusu, a jeżeli jest to niemożliwe 

podstawić czysty autobus. 

2.1. Kontrola czystości autobusu w zakresie wymienionym w ust. 2 może być przeprowadzana 

w dowolnym czasie i miejscu podczas realizacji rozkładu jazdy. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zastanie raport, który niezwłocznie będzie przekazany 

Wykonawcy. 
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§ 5. 

Kontrola wizerunku prowadzącego autobus 

1. Kierowca prowadzący autobus ma obowiązek:  

1.1. posiadać identyfikator zgodnie z § 6. ust.1 pkt 1.1 załącznika Nr 5do umowy, 

1.2. być schludnie i estetycznie ubrany z § 6. ust.1 pkt 1.2 załącznika Nr 5 do umowy. 

2. Kontrola wizerunku prowadzącego autobus może być przeprowadzana: 

2.1. przy wyjeździe autobusu z zajezdni,  

2.2. w dowolnym czasie i miejscu podczas realizacji rozkładu. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie raport, który niezwłocznie przekazany będzie 

Wykonawcy. 

 

§ 6. 

Kontrola ogrzewania autobusu 

1. Kontrolę ogrzewania autobusu przeprowadza się przy temperaturze zewnętrznej poniżej +5°C. 

2. Ogrzewanie autobusu uznaje się za prawidłowe jeśli w czasie kontroli temperatura powietrza 

w przedziale pasażerskim wynosiła co najmniej +8°C. 

3. Kontrola w zakresie działania instalacji grzewczej autobusu może być przeprowadzana  

przez Zamawiającego w dowolnym czasie i miejscu podczas realizacji rozkładu jazdy. 

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie raport, który niezwłocznie przekazany będzie 

Wykonawcy. 

 

§ 7. 

Kontrola oświetlenia autobusu 

1. Za autobus prawidłowo oświetlony wewnątrz uznaje się autobus oświetlony zgodnie z wymogami 

opisanymi w § 4. ust.10 załącznika Nr 5 do umowy. 

2. Kontrola w zakresie oświetlenia autobusu może być przeprowadzana przez Zamawiającego  

w dowolnym czasie i miejscu podczas realizacji rozkładu jazdy. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie raport, który niezwłocznie przekazany będzie 

Wykonawcy. 

§ 8. 

Kontrola parametrów techniczno - eksploatacyjnych autobusu 

1. Kontrolę zgodności taboru z wykazem taboru zgłoszonym w ofercie do realizacji usług 

przewozowych „Wykaz taboru”, Zamawiający będzie prowadził w miejscu postoju autobusów 

wskazanym przez Wykonawcę (np. w zajezdni) na podstawie dokumentów: certyfikatów, 

dowodów rejestracyjnych itp., które Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu  

na każde żądanie. 

2. Parametry eksploatacyjne autobusu na danej linii, uznaje się za prawidłowe, jeżeli są zgodne  

z wymogami podanymi w dziennym zestawieniu wozokilometrów dla poszczególnych linii - 

załącznik Nr 3 do umowy.  



Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg 

 

Znak sprawy: ZP – 03.2013         załącznik Nr 6 do umowy 

strona4 z 4 

 

3. Kontrola w zakresie ust. 2 może być przeprowadzana przez Zamawiającego w dowolnym czasie  

i miejscu podczas realizacji rozkładu jazdy. 

4. Z przeprowadzonych kontroli sporządzony zostanie raport, który niezwłocznie będzie przekazany 

Wykonawcy. 

 

§ 9. 

Kontrola sprzedaży biletów przez kierowców autobusów 

1. Kierowca autobusu zobowiązany jest sprzedawać bilety w czasie postoju autobusu  

na przystankach. 

2. Sprzedaż, o której mowa w ust. 1 powinna być prowadzona przy użyciu bileterki, zgodnie 

z obowiązującym cennikiem. 

3. Zamawiający dostarczy Wykonawcy uzgodnioną wcześniej liczbę kluczy identyfikacyjnych  

dla kierowców, tak aby każda osoba obsługująca autobus mogła przy sprzedaży biletów 

posługiwać się indywidualnym kluczem. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu. 

4. Kontrola wykonywania sprzedaży biletów w pojeździe może być przeprowadzana  

przez Zamawiającego w dowolnym czasie i miejscu podczas realizacji rozkładu jazdy 

wynikającego z umowy przewozowej. 

5. Przeprowadzenie kontroli w zakresie sprzedaży biletów upoważniony pracownik Zamawiającego 

potwierdzi wpisem dokonanym w ustalonym z Wykonawcą miejscu karty drogowej autobusu.  

Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie raport, który niezwłocznie będzie przekazany 

Wykonawcy. 

6. Kierowca autobusu jest zobowiązany do posiadania zapasu papieru do bileterki w ilości 

zapewniającej utrzymanie ciągłej zdolności do sprzedaży biletów (min. 2 rolki). Zamawiający 

zobowiązuje się dostarczać Wykonawcy papier do bileterek w ilości umożliwiającej prawidłowe 

działanie systemu. Dostawy papieru będą dokonywane po wcześniejszym zgłoszeniu 

zapotrzebowania przez Wykonawcę według odrębnie ustalonych zasad. 

 

§ 10.  

Kontrole kompleksowe 

1. Zamawiający przewiduje prowadzenie kontroli kompleksowych obejmujących wszystkie lub tylko 

wybrane zagadnienia wymienione w ust. 3 niniejszego załącznika. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i szczegółowym zakresie kontroli z 3 dniowym 

wyprzedzeniem.  

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie  protokół podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy . 
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WYKAZ TABORU  
na dzień …………………………….. 

przy pomocy którego Wykonawca będzie wykonywał usługi przewozowe w ramach umowy 

                         

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

           

Adres Wykonawcy..................................................................................................................................... 

Lp. 
Marka 

autobusu 

Numer 

rejestracyjny 

autobusu 

Numer 

ewidencyjny 

autobusu 

Rok 

produkcji 

Długość 

autobusu 

(mm) 

Liczba miejsc 

siedzących 

i liczba miejsc 

stojących 

Norma 

emisji 

spalin 

Układ 

drzwi 

Ilość 

otwieranych 

okien 

Liczba 

stanowisk do 

przewozu 

osób 

niepełno- 

sprawnych 

Sposób 

dysponowania 

 

a b c d e f g h i j k l 

Autobusy typu A 

1.            

2.            

…            

Autobusy typu B 

1.            

2.            

...            

Autobusy typu C 

1.            

2.            

...            

 

Średni wiek pojazdów …………………… 

 
……………………………………………………………………. 

    imię nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

……………………………dnia……………………….…..              (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 
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SPOSÓB WYPEŁNIENIA - PRZYKŁAD WYKAZ TABORU  
na dzień 01.01.2014r. 

przy pomocy którego Wykonawca będzie wykonywał usługi przewozowe w ramach umowy 

                         

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

           

Adres Wykonawcy..................................................................................................................................... 

Lp. 
Marka 

autobusu 

Numer 

rejestracyjny 

autobusu 

Numer 

ewidencyjny 

autobusu 

Rok 

produkcji 

Długość 

autobusu 

(mm) 

Liczba miejsc 

siedzących 

i liczba miejsc 

stojących 

Norma 

emisji 

spalin 

Układ 

drzwi 

Ilość 

otwieranych 

okien 

Liczba 

stanowisk do 

przewozu 

osób 

niepełno- 

sprawnych 

Sposób 

dysponowania 

 

a b c d e f g h i j k l 

Autobusy typu A 

1.* Autosan B5 MK 72500 55 2008 6980 12+32 EURO 3 1-2 2 1 własność 

2.            

…            

Autobusy typu B 

1.            

...            

Autobusy typu C 

1.** Solaris K15 - - 2014 12120 23+70 EURO 5 2-2-2 8 2 leasing 

Jelcz 150 WW 54678 1090 2000 12030 23+70 EURO 2 2-2-2 4 1 własność 

2.            

...            
  * -  przykładowy sposób wypełnienia wykazu dla autobusu będącego w posiadaniu Wykonawcy; 

** - przykładowy sposób wypełnienia wykazu dla autobusu nowo zakupionego oraz autobusu, którym  Wykonawca będzie świadczył usługi do czasu dostarczenia nowego 

pojazdu; 

 

Średni wiek pojazdów …………………… 
…………………………………................................……………. 

             imię nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

…………………………………………..dnia…………………………………         (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 



załącznik Nr 2/1  do SIWZ  

(pieczęć Wykonawcy)                                                               

z dnia …….……....……… 

 

OFERTA  – PAKIET NR1 
 

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą przy  ul. Browarnej 90 w Elblągu 
 

WYKONAWCA/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA:
1
 

 

Nazwa:  ………………………………………………………………………………………… 

Województwo:………………………………………………………………………..……..… 

Miejscowość: ……………………….Kod pocztowy: ……………………Kraj:…………….…  

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):…..…………………………………………………… 

E-mail:  ………………………………………….  Tel.: ……………………………………….. 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………….  

Adres  internetowy (URL): ………………………… Faks:………………………………………. 

Numer NIP: ......................................   REGON : ........................................................ 

Oświadczam, że .............................* płatnikiem VAT 

   *) wpisać jestem lub nie jestem 

 

Składając ofertę w postępowaniu ZP – 03.2013 dla PAKIETU NR 1, którego przedmiotem jest 

  

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji 

Miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego dla PAKIETU NR 1  zgodnie  

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia: 

2. Cena wykonania przedmiotu zamówienia w pierwszym roku tj. w okresie od 01.01.2014r.  

do 31.12.2014r. (przeniesiona z Tabeli nr 1 Formularza cenowego – PAKIET NR 1): 

 

cena (brutto) ……………………………........ PLN 

(słownie złotych:……………………..……………….………………………….………………), 

 

tj.   cena bez  VAT.............................................. PLN    

(słownie złotych:……………………..……………….………………………….………………), 

 

+  VAT............... % tj.   .......................................PLN  
                   (stawka) 

(słownie złotych:……………………..……………….………………………….………………), 



załącznik Nr 2/1  do SIWZ  

3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 

data rozpoczęcia: 01.01.2014r.  

data zakończenia: 31.12.2020r. 

4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, załącznikami do tej specyfikacji oraz ze wzorem  umowy i nie wnosimy 

w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na 

tych warunkach w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Akceptujemy warunki płatności zaproponowane przez Zamawiającego we wzorze umowy. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

8. Wadium o wartości . . . . . . . . . . . .  zł zostało wniesione w formie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Po przeprowadzonym postępowaniu proszę o zwrot wadium na konto 

Nr ……………………………………………………………………………………..………….. 
                                                           (dotyczy Wykonawców , którzy wnieśli wadium w pieniądzu).

 

9. Informacje zawarte na _______ stronach oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą 

być ogólnie udostępnione.
2
 

10. Niniejsza oferta została złożona na ……………….. kolejno ponumerowanych stronach. 

11. Do formularza ofertowego dołączono załączniki o numerach . . . . . . wraz z dokumentami. 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel 

Wykonawcy 

 

 

 

 

data : .........................................                             ................................................... 
    ( podpis i pieczęć)  

 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------- 
1- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty należy wpisać 

nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

2 -  wypełnić tylko, gdy dotyczy, 

3 -  wypełnić tylko, gdy dotyczy. 
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OŚWIADCZENIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

 
„Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji 

miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących ” – PAKIET NR 1 
 

 

1. Oświadczamy, ze spełniamy warunki, o których mowa w  art. 22 ust. 1  ustawy Prawo 

zamówień publicznych dotyczące: 

 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia,  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

2. Oświadczamy, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

 

 

 

     

PODPISANO 
             

 

 

............................................................................................ 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania        

      Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

      

 

 

.................................., dnia ...............................   
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OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

„Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji 

miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących ” – PAKIET NR 1 

 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

PODPISANO 

 

.................................................................................................... 
imię  nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

     .................................., dnia ...............................   
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WYKAZ USŁUG  - PAKIET NR1 

w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji miejskiej 

lp. 

Podmioty, na rzecz których usługi 

zostały wykonane/są wykonywane Data wykonania/okres wykonywania usługi
* 

Przedmiot – ilość  wykonanych 

wozokilometrów w komunikacji miejskiej Wartość 

  
      

     

     
 
* 
w rubryce należy wskazać rok wykonywania usługi i datę, jeżeli usługa została zakończona. 

1. Dowodami, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są: 
- poświadczenie (w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 

- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 

2. W miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, 

określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817). 

 

 

        ............................................................ 
                                                                   imię nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

                                                                        (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 

…….………………… dnia…………………..…… 
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Formularz cenowy –  PAKIET NR 1  

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  

„Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej  

na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących ” – PAKIET NR 1 

1. Cena (brutto) wykonania zamówienia w pierwszym roku tj. w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 

(z uwzględnieniem orientacyjnej rocznej pracy przewozowej wykazanej w załączniku Nr 1 do wzoru umowy 

oraz dopuszczonego w umowie zwiększenia o 10%  ilości wzkm) wyliczona na potrzeby oceny ofert. 

Tabela 1 

L.p. Typ taboru 

Planowana ilość 

wzkm w okresie 

pierwszego roku 

trwania umowy 

 

cena bez  VAT 

jednego 

wozokilometra 

Wartość 

a b c d e = c x d 

1 Przewozy autobusami 

typu A 
62 100 

………. PLN ……………..………..PLN 

2 Przewozy autobusami 

typu B 
463 100 

………. PLN ……………..………..PLN 

3 Przewozy autobusami 

typu C 
578 500 

………. PLN ………..……....……..PLN 

4 
Cena bez VAT ..………….……..……PLN

* 

5 
Stawka podatku VAT……..….%, tj.: 

 

….…….………………PLN
** 

6 
Cena (brutto) ……….………….……PLN

*** 

*
   Suma wartości wierszy 1, 2, 3, kolumny „e”.  

** 
Wartość podatku VAT. 

***
 Suma wartości wierszy 4 i 5 kolumny „e”. 

Wartości wpisane w wierszach 4, 5 i 6 kolumny „e”, przenieść odpowiednio do formularza OFERTY. 

 

 

 

…………………….………………………………………………. 

                              imię nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

     (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 
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2. Cena całkowita (brutto) wykonania całości zamówienia tj. w okresie od 01.01.2014r.  

do 31.12.2020r. (przy uwzględnieniu stawek jednostkowych podanych w Tabeli 1, orientacyjnej 

łącznej pracy przewozowej wykazanej w załączniku Nr 1 do wzoru umowy oraz dopuszczonego 

w umowie zwiększenia o 10% ilości wzkm), na potrzeby wyliczenia kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

Tabela 2 

L.p. Typ taboru 

Planowana ilość 

wzkm w okresie 

trwania umowy 

cena bez  VAT 

jednego 

wozokilometra 

(przeniesiona 

odpowiednio 

z Tabeli 1) 

Wartość  

a b c d e = c x d 

1 Przewozy autobusami 

typu A 
434 500 

………. PLN ……………..………..PLN 

2 Przewozy autobusami 

typu B 
3 313 200 

………. PLN ……………..………..PLN 

3 Przewozy autobusami 

typu C 
4 042 800 

………. PLN ………..……....……..PLN 

4 
Cena bez VAT ..………….……..……PLN

* 

5 
Stawka podatku VAT……..….%, tj.: 

 

….…….………………PLN
** 

6 
Cena (brutto) ……….………….……PLN

*** 

 

*
   Suma wartości wierszy 1, 2, 3, kolumny „e”.  

** 
Wartość podatku VAT. 

***
 Suma wartości wierszy 4 i 5 kolumny „e”. 

 

 

   

                              …………….......................................................... 
                                                             imię nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

                                                                   (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 

………………… dnia………………… 



Zarząd  Komunikacji  Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg 

Wzór umowy dla Pakietu Nr 2      załącznik   Nr 1/2 do SIWZ 

 

UMOWA  Nr ZP-03-2013/02 

 

zawarta w dniu ……………..….. 2013r w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej  

w Elblągu  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, KRS Nr 0000131350, Kapitał zakładowy: 27.518.080,00 PLN, Regon Nr 170372066,

  NIP 578 – 21 – 60 – 222  

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowany przez:  

 

………………………………………………………. 

a ................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowany przez: 

………………………………………………………. 

Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP-03.2013 dla Pakietu Nr 2 w trybie przetargu 

nieograniczonego  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   

(jt. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  

 

§ 1.  

Słownik pojęć 

1. komunikacja miejska – gminne przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany w granicach Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących,  

z którymi zostało zawarte stosowne porozumienie;  

2. wozokilometr - wzkm – jednostka rozliczeniowa odpowiadająca drodze jednego kilometra 

wykonanej przez jeden autobus; 

3. cena jednego wozokilometra – cena jednego wozokilometra bez podatku VAT; 

4. System Elbląskiej Karty Miejskiej – System EKM – użytkowany przez Zamawiającego system 

informatyczny zapewniający pozycjonowanie pojazdów, przekazywanie danych o istotnych 

parametrach kursu, rozliczanie usług przewozowych oraz obsługę zbliżeniowych kart 

elektronicznych (EKM) stanowiących nośnik biletów; 

5. typ autobusu – rodzaj autobusu spełniający określone wymagania dotyczące minimalnej 

długości i (lub) całkowitej ilości miejsc pasażerskich; 

6. obsada taborowa – ilość i typ autobusów przypisanych do obsługi danej linii komunikacyjnej;  

7. wjazd – dojazd autobusu z bazy (Zajezdni) do pierwszego przystanku na trasie linii wykazanego  

w rozkładzie jazdy; 

8. zjazd - przejazd autobusu z ostatniego przystanku na trasie linii wykazanego w rozkładzie jazdy 

do bazy (Zajezdni). 
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§ 2.  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiot umowy obejmuje odpłatne świadczenie usług przewozowych w zakresie regularnego 

przewozu osób na liniach komunikacyjnych Nr 10, 11, 13, 17, 30, 31 na terenie Gminy Miasto 

Elbląg i gmin, z którymi zawarte zostało stosowne porozumienie. 

1.1. Parametry linii, w tym: numer linii, liczba i typ autobusów, ilość wozokilometrów  

dla każdego typu autobusów - zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do umowy  

dla Pakietu Nr 2 – „Charakterystyka linii w Pakiecie Nr 2”.  

Informacje dodatkowe, w tym trasy linii i lokalizacja przystanków są dostępne  

pod adresem internetowym http://www.rozklad.zkm.elblag.com.pl/ 

1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści załącznika 

Nr 1w szczególności w zakresie liczby linii i ich nazewnictwa. 

1.3. Szacunkowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, wyrażony w wozokilometrach, 

wynikający z rozkładów jazdy (bez wjazdów, zjazdów) na wymienionych w ust.1, 

liniach  autobusowych wynosi:  

1) w okresie  od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. – ok. 995,1 tys. wzkm rocznie, w tym dla: 

a) autobusów typu B – 465,9 tys. wzkm; 

b) autobusów typu C – 529,2 tys. wzkm;  

2) w okresie  od 01.01.2016r. do 31.12.2020r. – ok. 918,3 tys. wzkm rocznie, w tym dla: 

a) autobusów typu B – 390,3 tys. wzkm; 

b) autobusów typu C – 528,0 tys. wzkm;  

3) łącznie w okresie  od 01.01.2014r. do 31.12.2020r. – ok. 6 581,7 tys. wzkm, w tym dla: 

a) autobusów typu B – 2 883,3 tys. wzkm; 

b) autobusów typu C – 3 698,4 tys. wzkm;  

1.4. Planowaną na 2014r. ilość wozokilometrów dla poszczególnych linii określono 

w załączniku Nr 1. Począwszy od 2015 roku planowaną roczną ilość wozokilometrów, 

Zamawiający będzie ustalał na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy (bez wjazdów, 

zjazdów), terminów ferii i wakacji, dziennego zestawienia wzkm na liniach 

wynikającego z rozkładów jazdy i rozkładu dni kalendarzowych na dany rok tzn. ilość 

dni roboczych, sobót, niedziel i świąt. Informacja o zaplanowanej na dany rok ilość 

wzkm zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 30 listopada roku 

poprzedzającego.   

1.5. Rozliczenie świadczonych usług będzie następowało w oparciu o faktycznie wykonaną 

ilość wzkm (bez wjazdów, zjazdów) przez każdy typ autobusów i cenę jednego wzkm  

dla każdego typu autobusu. 

1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w związku z koniecznością obsługi 

imprez masowych lub organizacją komunikacji specjalnej; 

http://www.rozklad.zkm.elblag.com.pl/
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2) zlecania doraźnych dodatkowych przewozów wynikających z potrzeby organizacji 

komunikacji zastępczej za wyłączone odcinki tras, w związku z doraźnymi remontami 

dróg i torowisk lub w związku z występującymi utrudnieniami w ruchu spowodowanymi 

awariami układu sieci drogowej i torowisk oraz wzmożonych przewozów pasażerskich  

w okresie Wszystkich Świętych lub z innych przyczyn uniemożliwiających 

funkcjonowanie komunikacji miejskiej zgodnie z zaplanowanym rozkładem jazdy; 

3) dokonywania zmian w rozkładach jazdy (w tym zmiany tras przebiegu linii, numeru linii, 

lub uruchomienia nowych wariantów tras) i wynikających z nich zmian obsad 

taborowych i ilości wzkm, zawieszenia lub likwidacji linii, jeżeli konieczność dokonania 

zmian będzie wynikała z prowadzonych przez Zamawiającego obserwacji  

i badań marketingowych rynku komunikacji miejskiej lub innych przyczyn, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zamówienia. 

1.7. Zmiany opisane w ust. 1.6. mogą skutkować: 

1) w roku 2014, zmniejszeniem do 20% lub zwiększeniem do 10% planowanej na ten rok 

liczby wzkm, liczonych oddzielnie dla każdego typu autobusu, przy czym łącznie zmiana 

nie może przekroczyć ±100.000 wzkm;  

2) począwszy od 2015 roku, zmniejszeniem do 20%, lub zwiększeniem do 10%, planowanej 

na dany rok liczby wzkm w każdym roku kalendarzowym trwania umowy, liczonych 

oddzielnie dla każdego typu autobusu, przy czym łącznie zmiana w danym roku nie może 

przekroczyć  ±100.000 wzkm w stosunku do roku poprzedniego. 

1.8. W okresie realizacji zamówienia łączny zakres zmian ilości wzkm nie może przekroczyć 

-20% lub +10% ogólnej liczby wzkm wskazanych w pkt 1.3ppkt 3.  

1.9. Zmiany, o których mowa w pkt 1.6 będą wprowadzane na podstawie dostarczanych 

przez Zamawiającego rozkładów jazdy i dziennego zestawienia wzkm na liniach  

bez konieczności zmiany treści umowy. 

1.10. W razie wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 1.6 Zamawiający przekaże 

Wykonawcy pisemną informację, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, natomiast 

w przypadku zawieszenia linii z dwumiesięcznym wyprzedzeniem,  bez konieczności 

sporządzania aneksu do umowy. 

1.11. W przypadkach nadzwyczajnych zdarzeń, zaistniałych z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego, a spowodowanych zamknięciem ruchu na drodze, wypadkiem 

drogowym, klęską żywiołową itp., Zamawiający może zmienić trasę lub rozkład jazdy 

bez zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1.10, a Wykonawca zobowiązuje się  

do wprowadzenia tych zmian w możliwie najkrótszym czasie. 

1.12. W przypadkach nadzwyczajnych zdarzeń, związanych z nieprzewidzianymi 

utrudnieniami w ruchu drogowym, Wykonawca skieruje autobusy na inną objazdową 

trasę, niezwłocznie informując o tym fakcie  Zamawiającego. 

1.13. Usługi przewozowe będą realizowane zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego 

rozkładami jazdy i wynikającym z nich dziennym zestawieniem wozokilometrów  

na liniach. Rozkład jazdy na 2014 rok stanowi załącznik Nr 2 do umowy. Dzienne 

zestawienie wzkm na liniach na 2014 rok stanowi załącznik Nr 3 do umowy. 

1.14. Wykonawca będzie prowadził sprzedaż biletów w autobusach kursujących na liniach 

objętych Pakietem Nr 2 za wynagrodzeniem, na podstawie odrębnej umowy stanowiącej 

załącznik Nr 4 do umowy – Umowa sprzedaży biletów.  
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§ 3.  

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

z wykorzystaniem autobusów spełniających wymagania określone w przepisach ustawy  

z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58 poz.515  

z późn.zm.) i przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy, a  w szczególności 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r.  

w sprawie warunków technicznych autobusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

(Dz.U. z 2003r. Nr 32 poz.262 z późn.zm.), odnoszących się do autobusów miejskich  

i regularnej komunikacji publicznej. 

1.1. Wykonawca, w celu realizacji zamówienia, zobowiązany jest do wykonywania usług 

przewozowych autobusami w wersji miejskiej, spełniającymi wymagania zawarte 

w załączniku Nr 5 do umowy, w liczbie: 

1) 8 szt. autobusów typu  B; 

2) 9 szt. autobusów typu  C; 

1.2. Wskazane w ust.1, pkt 1.1 ppkt 1,2 liczby poszczególnych typów autobusów stanowią 

ilości minimalne, niezbędne do wykonywania usług przewozowych na liniach objętych 

Pakietem Nr 2 - bez autobusów rezerwowych.  

1.3. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania niezbędną liczbą autobusów 

rezerwowych, gwarantujących ciągłą obsługę linii autobusami wymaganego typu.  

1.4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przez Wykonawcę usług autobusami typu C 

w miejsce wymaganych autobusów typu B. 

1.5. Zamawiający, w okresie trwania umowy, w przypadkach potwierdzonych badaniami 

napełnienia autobusów, zastrzega sobie możliwość zmian w strukturze typów autobusów 

na poszczególnych liniach (w ramach wymaganej liczby poszczególnych typów 

autobusów) – opisanych w załączniku Nr 3 do umowy. Zakres rzeczowy zmian  

dla każdego typu autobusu (wyrażony w wzkm) opisano w §2 ust.1.pkt 1.7.  

1.6. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w realizacji usług. 

2. Realizowanie usług przewozowych wg rozkładu jazdy - załącznik Nr 2 do umowy, autobusami 

spełniającymi wymagania określone w załączniku Nr 1 i Nr 5 do umowy, wykazanymi przez 

Wykonawcę w „Wykazie taboru”, o którym mowa w ust. 3. 

3. Dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej do 13.12.2013r., wykazu taboru wraz z kserokopiami 

dowodów rejestracyjnych autobusów oraz innych dokumentów potwierdzających podane dane, 

w tym dokumenty potwierdzające zamiar świadczenia usługi nowymi autobusami np. umowy 

zakupu – według wzoru określonego w załączniku  Nr 7 do umowy- zwanego dalej „Wykazem 

taboru”. W wykazie należy uwzględnić wszystkie autobusy, za pomocą których Wykonawca 

zamierza świadczyć usługi, łącznie z autobusami rezerwowymi. W terminie do 20.12.2013r. 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie przeglądu autobusów pod względem 

spełnienia wymaganych warunków. 
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3.1. W przypadku opisanym w §1. ust. 5 załącznika Nr 5 do umowy, Wykonawca powinien 

podać w „Wykazie taboru” każdy nowy autobus, który zamierza skierować do 

świadczenia usług oraz autobus, przy pomocy którego świadczył będzie usługi do 

momentu wprowadzenia nowego autobusu.  

4. Począwszy od 2014r. dostarczanie Zamawiającemu, najpóźniej do 20 grudnia każdego roku, 

„Wykazu taboru”, którym będzie świadczył usługi w roku kolejnym wraz z kserokopiami 

dowodów rejestracyjnych autobusów oraz innych dokumentów potwierdzających dane. 

5. W przypadku zamiaru wprowadzenia zmian do „Wykazu taboru”, Wykonawca poinformuje  

Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed planowaną zmianą. 

Informacja pisemna powinna zawierać: 

5.1. w przypadku dopisania autobusu do „Wykazu taboru”: 

markę i typ autobusu, nr rejestracyjny, nr ewidencyjny, rok produkcji, długość, ilość 

miejsc w pojeździe i rodzaj podłogi autobusu wprowadzanego, 

5.2. w przypadku wykreślenia autobusu z „Wykazu taboru”: 

markę, typ i nr rejestracyjny autobusu, który zamierza wycofać z obsługi linii.   

Po zaakceptowaniu zmian przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi zaktualizowany na 

dzień wprowadzenia zmiany „Wykaz taboru”. Zmiany w „Wykazie taboru” będą każdorazowo 

powodować ponowne przeliczenie średniego wieku taboru, o którym mowa w §1 ust. 4 załącznika 

Nr 5 do umowy. 

6. Posiadanie  zaświadczeń, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r Nr 5 poz. 13 z późn. zm.), niezbędnych  

do realizacji usług przewozowych na liniach objętych umową. 

7. Wyposażenie i oznakowanie autobusów zgodnie z §3 i §4 załącznika Nr 5 do umowy – 

„Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi”, w szczególności wyposażenie w urządzenia 

umożliwiające współpracę z Systemem EKM. 

8. Umieszczanie w autobusach aktualnych informacji dotyczących komunikacji miejskiej, 

przekazywanych przez Zamawiającego zgodnie z §4 ust. 6 załącznika Nr 5 do umowy. 

9. Utrzymywanie porządku i czystości w autobusach oraz usuwanie zanieczyszczeń powstałych 

podczas ich eksploatacji, utrudniających przebywanie w pojeździe. W okresie zimowym 

usuwanie błota pośniegowego. 

10. Zapewnienie właściwego ubioru kierowców autobusów tak, by ich wygląd był schludny 

i estetyczny oraz zamieszczenie we wskazanym, widocznym dla pasażera miejscu 

identyfikatora kierowcy, zgodnie z §6 ust. 1 załącznika Nr 5 do umowy. 

11. Informowanie pasażerów o zmianach w funkcjonowaniu linii w sytuacjach awaryjnych. 

12. Wycofanie z ruchu autobusu w przypadku stwierdzenia awarii, co najmniej połowy 

zainstalowanych kasowników. Należy uwzględnić oddzielnie kasowniki biletów papierowych 

i kasowniki Systemu EKM. 
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13. Prowadzenie sprzedaży biletów komunikacji miejskiej przez prowadzących autobusy zgodnie  

z odrębną umową – załącznik Nr 4 do umowy. 

14.  Realizacja zmian wprowadzonych przez Zamawiającego w zakresie tras linii 

komunikacyjnych, rozkładów jazdy i rozmieszczenia przystanków. O wprowadzanych 

zmianach Zamawiający będzie informował Wykonawcę z wyprzedzeniem określonym w §2 

ust1 pkt 1.10 i 1.11. 

15. Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji mających  wpływ  na funkcjonowanie 

komunikacji, w tym o kolizjach i zdarzeniach w ruchu drogowym wymuszających ewentualne 

objazdy powodujące zmniejszenie lub zwiększenie planowanej ilości wozokilometrów  

w stosunku do obowiązujących rozkładów jazdy, jak również o zauważonych dewastacjach 

infrastruktury przystankowej (wiaty, tablice, słupki przystankowe, rozkłady jazdy, kosze, 

ławki). 

16. Przekazywanie faxem lub pocztą elektroniczną każdego dnia roboczego do godziny 10
00 

raportów z wykonania usługi przewozowej z dnia poprzedniego, zawierających dzienną ilość 

wykonanych wozokilometrów, z podziałem na poszczególne typy autobusów (B i C),  

oraz opis zdarzeń mających na nią wpływ w danym dniu oraz ilość niewykonanych kursów 

z podaniem przyczyny ich niewykonania. Informacje za soboty, niedziele i święta Wykonawca 

przekaże w pierwszym dniu roboczym  następującym po dniu wolnym. Zamawiający uzgodni  

z Wykonawcą wzór i sposób przekazywania raportów po podpisaniu umowy. 

17. Uzgadnianie z Zamawiającym ilości rzeczywiście przejechanych wozokilometrów oraz 

uchybień wykazanych w raporcie, o którym mowa w ust. 16.  

18. Udzielanie pisemnych odpowiedzi na przesłane przez Zamawiającego skargi i wnioski 

pasażerów oraz notatki prasowe dotyczące realizacji usług w ramach umowy: 

18.1. w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu korespondencji w przypadkach, gdy 

ostatecznej odpowiedzi wnoszącemu skargę udziela Zamawiający,  

18.2. w ciągu 14 dni kalendarzowych gdy ostatecznej odpowiedzi udziela Wykonawca oraz 

przekazanie Zamawiającemu kopii odpowiedzi. 

19. Znajomość i przestrzeganie przepisów porządkowych i regulaminów obowiązujących 

w pojazdach komunikacji miejskiej w Elblągu. 

20. Współpraca z kontrolerami biletów polegająca na wykonywaniu przez kierowców poleceń 

kontrolerów, w szczególności: blokady kasowników, informowania o zdarzeniach mających 

związek z dokonywaną kontrolą, zatrzymywania lub zmiany trasy autobusu z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów o ruchu drogowym. 

21. Udzielanie przez kierowców, w razie potrzeby, pomocy osobom niepełnosprawnym  

przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu. 

22. Wykonywanie dodatkowych obowiązków  nałożonych przez Zamawiającego w uzgodnieniu 

z Wykonawcą niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym 

Systemu EKM. 
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23. Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji o ujawnieniu okoliczności 

wskazujących na wystąpienie zagrożenia utraty płynności finansowej Wykonawcy  

wraz z oświadczeniem, czy w związku z powyższym wykonywanie usług publicznego 

transportu zbiorowego, na podstawie niniejszej umowy jest zagrożone. 

24. Współpraca przy tworzeniu i aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania 

przewozów, tzn. zgłaszanie propozycji: 

24.1. dotyczących liczby wykonywanych kursów, 

24.2. wprowadzenia dodatkowych kursów, 

24.3. likwidacji kursów, 

24.4. dotyczących zmiany czasów przejazdów między przystankami, 

24.5. zmiany godzin odjazdów.  

25. Informacje, o których mowa w ust. 24  Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać na piśmie 

Zamawiającemu w każdym przypadku, gdy w trakcie realizacji usług będących przedmiotem 

niniejszej umowy stwierdzi zasadność wprowadzenia zmian. Ponadto na wniosek 

Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym Wykonawca zobowiązany będzie 

przedstawić swoje uwagi w zakresie, o którym mowa w ust. 24.  

 

§ 4.  

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zapłata na rzecz Wykonawcy za wykonane usługi będące przedmiotem umowy, według  zasad 

określonych w niniejszej umowie. 

2. Nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy zarządzanych przez Zamawiającego przystanków i pętli 

autobusowych oraz ich utrzymanie wraz z infrastrukturą w stanie umożliwiającym świadczenie 

usług przewozowych objętych umową oraz uzgadnianie zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych z ich właścicielami lub zarządzającymi. 

3. Opracowywanie rozkładów jazdy dla linii objętych umową i podawanie ich do publicznej 

wiadomości na wszystkich przystankach komunikacyjnych wymienionych w rozkładzie jazdy. 

4. Współpraca z Wykonawcą przy tworzeniu i aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy 

funkcjonowania przewozów w zakresie określonym w §3. ust. 24. 

5. Dystrybucja biletów komunikacji miejskiej. 

6. Przekazywanie Wykonawcy informacji dotyczących zakresu usług, niezbędnych  

do sporządzania sprawozdań, wykazów, statystyk itp. 

7. Rozpatrywanie propozycji Wykonawcy w zakresie  poprawy i usprawnienia funkcjonowania 

komunikacji miejskiej. 

8. Rozpatrywanie skarg i wniosków pasażerów dotyczących funkcjonowania komunikacji 

miejskiej. 

9. Pozostałe obowiązki wynikające z umowy wraz z załącznikami. 
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§ 5.  

Wartość umowy 

1. W 2014 r. maksymalna nominalna wartość netto zamówienia wynosi: ................................ zł 

(słownie: .........................................................) zaś wartość brutto zamówienia wynosi: 

.......................... zł (słownie: ...................................................................................). 

2. Na kolejne lata obowiązywania umowy maksymalna nominalna wartość brutto zamówienia 

zostanie ustalona w stosownych aneksach do niniejszej umowy, według postanowień zawartych 

w §6 ust. 7 i następne. 

§ 6.  

Zasady rozliczania usług 

1. Usługi rozliczane będą na podstawie danych uzyskanych z użytkowanego przez Zamawiającego 

Systemu Elbląskiej Karty Miejskiej oraz dostarczonych przez Wykonawcę raportów, o których 

mowa w §3 ust. 16, po ich uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. W przypadku 

braku uzgodnień jako ostateczne będą przyjmowane dane uzyskane z Systemu Elbląskiej Karty 

Miejskiej. 

2. Ustala się dekadowy (tj. od 1 dnia miesiąca do 10 dnia, od 11 do 20 dnia oraz od 21 dnia  

do ostatniego dnia miesiąca)  okres rozliczania wykonanej usługi przewozowej.   

3. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonaną w danej dekadzie usługę przewozową stanowi 

kwota  wyrażona sumą iloczynów faktycznie wykonanych wozokilometrów (bez wjazdów 

i zjazdów) wymaganym typem autobusów i ceny jednego wozokilometra dla określonego typu 

autobusu,  powiększona o podatek VAT. 

4. Do rozliczenia wynagrodzenia za usługę przewozową stosowana będzie cena  jednego 

wozokilometra.  

5.  Cena jednego  wozokilometra,  obowiązująca w 2014 roku (zgodnie z formularzem cenowym 

dla pakietu Nr 2 stanowiącym załącznik Nr 4 do oferty)  wynosi: 

5.1. dla autobusu typu B - ………….. zł. 

(słownie: ………………………………………………………. za jeden wozokilometr) 

5.2. dla autobusu typu C - ………….. zł. 

(słownie: ………………………………………………………. za jeden wozokilometr) 

6. Wykonawca w miejsce wymaganych autobusów typu B może wprowadzić autobus typu C  

z tym, że zapłata za wykonane wozokilometry nastąpi wg ceny za wozokilometr autobusu typu 

B. 

7. Ceny za jeden wozokilometr, określone w ust. 5 podlegają  waloryzacji.  

8. Waloryzacja cen za jeden wozokilometr będzie dokonywana na pisemny wniosek Wykonawcy, 

złożony do Zamawiającego nie później niż do 15 września każdego roku obowiązywania 

umowy, we wrześniu, z mocą obowiązującą od pierwszego stycznia następnego roku 

obowiązywania niniejszej umowy. Pierwsza waloryzacja będzie dokonana na wniosek 

Wykonawcy, złożony do Zamawiającego nie później niż do 15 września 2014 roku, we 

wrześniu 2014 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.  

9. Stawkami bazowymi dla przeprowadzenia waloryzacji będą ceny 1 wzkm obowiązujące 
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w roku, w którym dokonywana będzie waloryzacja.  

10. Przyjmuje się następujący algorytm waloryzacji (niezależnie od rodzaju paliwa stosowanego 

do napędu autobusu):  

10.1. 25% stawki bazowej, o której mowa w ust. 9 zostanie zwaloryzowana wskaźnikiem 

wzrostu cen paliw płynnych przyjętym na podstawie raportu uznanej krajowej instytucji 

(aktualnie Polska Izba Paliw Płynnych) monitorującej rynek paliw;  

10.2. 75% stawki bazowej, o której mowa w ust. 9 zostanie zwaloryzowana wskaźnikiem 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Główny Urząd 

Statystyczny.  

10.3. Podział stawki bazowej na części składowe zgodnie z pkt 10.1. i 10.2. Zamawiający 

obliczy z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku, czyli do jednego grosza. 

Jeżeli w wyniku zaokrągleń suma części składowych ceny za jeden wozokilometr  

nie będzie równa stawce bazowej, dla uzyskania zgodności zostanie odpowiednio 

dostosowana część stawki opisana w pkt 10.1.(zostanie pomniejszona lub powiększona  

o jeden grosz). 

11. Wskaźniki waloryzacji liczone będą dla okresu od 1 września roku poprzedzającego  

do 31 sierpnia roku, w którym dokonywana jest waloryzacja, przy czym pierwszy okres 

waloryzacji obejmował będzie okres od  1 września 2013r. do 31 sierpień 2014r.  

12. Zmiana ceny 1 wzkm wozokilometra dokonana w wyniku waloryzacji nastąpi w drodze 

pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

13. Ustala się minimalny poziom wykonania usługi przewozowej w okresie dekady w wysokości 

nie mniejszej niż 98% wozokilometrów rozkładowych (rozumianych jako suma 

wozokilometrów wykonanych przez wszystkie typy autobusów, zgodnie z załącznikiem Nr 3  

do umowy).  

14. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie usług z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy np. ekstremalne warunki pogodowe, awarie infrastruktury 

miejskiej, długotrwałe zatory w ruchu, doraźne wstrzymanie ruchu  na polecenie Policji, 

Zamawiającego lub innych uprawnionych do tego organów, ustala się, iż rozliczenie  

za zaplanowane, a niewykonane kursy będzie dokonane z zastosowaniem ceny jednego 

wozokilometra obniżonej o 50% obowiązującej dla poszczególnych wymaganych typów 

autobusów, za każdy utracony  wozokilometr. 

15. Wynagrodzenie nie przysługuje za: 

15.1. wozokilometry kursów rozpoczętych, a nie wykonanych do końca trasy z winy 

Wykonawcy, 

15.2. wozokilometry kursów, które w wyniku opóźnienia z winy Wykonawcy zostały 

zrealizowane po następnym kursie rozkładowym. 

16. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. 

17. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo wystąpić 

do Zamawiającego o odsetki za zwłokę wg obowiązujących przepisów o odsetkach 

ustawowych. 
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§ 7.  

Kontrola realizacji usług 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli usług pod względem ilości wykonanych wzkm 

oraz przestrzegania warunków umowy. 

2. Zakres   i  zasady  kontroli   wskazano w załączniku Nr 6 do umowy  „Zasady  kontroli  usług  

przewozowych”. 

3. Ustala się dekadowy okres oceny jakości usług i naliczania kar umownych. Za ten okres 

Zamawiający wystawi  łączną notę księgową opiewającą na łączną kwotę naliczonych kar 

umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę kwoty naliczonych kar umownych z kwotą 

wynagrodzenia za wykonaną w danej dekadzie usługę przewozową, zgodnie z art. 498 Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 8.  

Nienależyte wykonanie umowy 

1. Za nienależyte wykonanie usług Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych 

wyrażonych wielokrotnością ceny za jeden wozokilometr, obowiązującej w dacie stwierdzenia 

nieprawidłowości, dla wymaganego typu taboru za każde stwierdzone uchybienie: 

Tabela Nr 1. 

Lp. Określenie uchybienia 

Wielokrotność ceny  

za jeden wzkm  

dla wymaganego  

typu autobusu 

1.  
Niewykonanie pierwszego lub ostatniego kursu ujętego w rozkładzie 

jazdy dla linii 
x 30 

2.  Niewykonanie kursu (z zastrzeżeniem pkt 1) x 20 

3.  Kurs wykonany z przyspieszeniem w stosunku do rozkładu jazdy x 15 

4.  
Kurs wykonany z opóźnieniem większym niż trzy minuty  

w   stosunku do  rozkładu jazdy 
x 10 

5.  Kurs wykonany autobusem  nie ujętym w  „Wykazie taboru” x 5 

6.  Kurs wykonany autobusem o pojemności mniejszej niż wymagana x 10 

7.  Niesprawny kasownik  x 10 

8.  
Kod kasownika biletów papierowych niezgodny z opisanym  w § 3. pkt 

5 załącznika Nr 5 
x 10 

9.  Brak możliwości zakupienia biletu u kierowcy x 20 
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Lp. Określenie uchybienia 

Wielokrotność ceny  

za jeden wzkm  

dla wymaganego  

typu autobusu 

10.  
Niesprawny lub niespełniający wymagań zawartych w § 3. pkt 6 

ppkt 6.1 załącznika Nr 5, system wewnętrznej zapowiedzi głosowej 
x 10 

11.  
Niesprawne lub niespełniające wymagań zawartych w § 3. pkt 1 i 2 

załącznika Nr 5, tablice informacyjne 
x 10 

12.  
Niesprawny lub niespełniający wymagań zawartych w § 3. pkt 3 

ppkt 3.3 załącznika Nr 5, system monitoringu 
x 10 

13.  
Temperatura powietrza w przedziale pasażerskim nie zgodna 

z wymaganiami opisanymi w § 4. ust.9 załącznika Nr 5 
x 20 

14.  
Brak należytego oświetlenia  wewnątrz autobusu opisanego w § 4. 

ust.8 załącznika Nr 5 
x 10 

15.  
Oznakowanie autobusu niezgodne z wymogami opisanymi 

w § 4. ust.5 załącznika Nr 5 
x 10 

16.  
Brak w wyznaczonych miejscach ogłoszeń taryfowych, porządkowych 

i innych informacji opisanych w § 4. ust.6 załącznika Nr 5 
x 20 

17.  
Niespełnienie wymagań wymienionych w § 4. ust.1 załącznika Nr 6 

w zakresie przygotowania autobusu do pracy na linii 
x 30 

18.  
Realizowanie przewozów autobusem niespełniającym wszystkich 

wymagań zawartych w § 4. ust.1 i ust.2 załącznika Nr 6 
x 15 

19.  
Niewłaściwy ubiór kierowcy lub  niezamieszczenie identyfikatora 

kierowcy zgodnie z § 6. ust.1 załącznika Nr 5 
x 10 

20.  Przewóz pasażerów w części autobusu wydzielonej dla kierowcy x 10 

21.  
Prowadzenie przez kierowcę podczas jazdy długotrwałych rozmów  

z innymi osobami, bezpośrednio lub przez telefon  
x 10 

22.  
Palenie przez kierowcę w pojeździe tytoniu lub papierosów w każdej 

postaci 
x 10 

23.  Niezatrzymanie się na przystanku x 20 

24.  Jazda z otwartymi drzwiami x 20 

25.  Uzasadniona skarga pasażera w związku z § 6. ust.3 załącznika Nr 5 x 10 

26.  
Utrudnianie kontroli pracownikom Zamawiającego lub osobom 

upoważnionym w tym zakresie przez Zamawiającego 
x 20 
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1.1. Kary umowne określone w pkt. 1 - 6 Tabeli Nr 1, naliczane będą w odniesieniu do kursów. 

1.2. Kary umowne określone w pkt. 7 - 26 Tabeli Nr 1 naliczane będą za każdy stwierdzony  

przypadek. 

1.3. Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za nieprawidłowości określone w pkt. 1, 

2, 3 i 4  Tabeli Nr 1w przypadku, gdy nieprawidłowości wystąpiły z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy np. udokumentowanych zdarzeń w ruchu drogowym oraz ekstremalnych  

warunków pogodowych - nawałnica śniegowa, oberwanie chmury, gołoledź, huragan itp. 

1.4. Kary umowne nie będą naliczane za nieprawidłowości określone w pkt. 5, 10, 11, 12, 15, 

Tabeli Nr 1 w przypadku realizacji przewozów autobusem testowym, o którym mowa w §5 

ust.2 załącznika Nr 5 do umowy – „Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi”. 

2. W przypadku niewykonania z winy Wykonawcy ilości wzkm określonej w §6. ust. 13 umowy, 

Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 2000 krotności ceny za jeden wzkm dla 

autobusu typu C. 

3. W przypadku, gdy:  

3.1. średni wiek autobusów z „Wykazu taboru, nie spełnia wymogów  opisanych w §1 ust. 4 

załącznika Nr 5 do umowy – „Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi”, Zamawiający 

ma prawo naliczyć karę w wysokości 4000 krotności ceny za jeden wzkm obowiązującej dla 

autobusu typu C za każdą pełną dekadę świadczenia usług autobusami niespełniającymi 

opisanych wymogów; 

3.2. chociaż jeden autobus z „Wykazu taboru” nie spełnia wymogów opisanych w  § 2. pkt 1 do 7 

lub w § 3. pkt. 1 i 3 lub w § 4. ust. 2 i 3 załącznika Nr 5 do umowy – „Wymagania dotyczące 

taboru i jego obsługi”, Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 1000 krotności 

ceny za jeden wzkm obowiązującej dla autobusu typu C za każdą pełną dekadę świadczenia 

usług autobusami niespełniającymi opisanych wymogów. 

4. W przypadku wystąpienia jednocześnie sytuacji opisanych w ust. 2 i ust. 3 karę nalicza się 

tylko raz  przy czym zawsze przyjmuje się większą wartość kary opisanej w ust. 2 i ust. 3. 

5. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę „Wykazu taboru”, w terminie o którym 

mowa w §3 ust. 3 i ust. 4 umowy Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 1000 

krotności ceny za jeden wzkm obowiązującej dla autobusu typu C.   

§ 9.  

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca odpowiada za należytą jakość wykonywania świadczonych usług przewozowych 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy i ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie 

przed Zamawiającym. 

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez niego 

usług, także poniesionych przez Zamawiającego na skutek rozwiązania umowy w przypadkach 

wykazanych w §11 ust. 3,4,5 umowy. 

3. W przypadku, gdyby wobec Zamawiającego skierowane zostały jakiekolwiek roszczenia osób 

trzecich powstałe w związku z usługami wykonywanymi przez Wykonawcę, Wykonawca 
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przejmie wszelką odpowiedzialność z tego tytułu i we własnym zakresie zaspokoi takie 

roszczenia. 

4. W przypadku gdyby na mocy obowiązujących przepisów prawa albo orzeczenia sądu  

lub innego organu orzekającego Zamawiający zobowiązany zostałby do zaspokojenia roszczeń 

powstałych w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę usług, Wykonawca niezwłocznie 

pokryje takie szkody lub zwróci na rzecz Zamawiającego wszelkie kwoty jakie zostały 

wypłacone osobom lub podmiotom poszkodowanym.  

5. Wykonawca jest obowiązany do ubezpieczenia OC działalności na kwotę nie mniejszą niż 

500.000zł na każdy rok obowiązywania umowy. Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia 

we wskazanym zakresie. W kolejnych latach trwania umowy Wykonawca będzie przedstawiał 

dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej za kolejny rok  najpóźniej na 2 dni  przed datą 

wygaśnięcia poprzedniej polisy. W przypadku gdy Wykonawca, w okresie trwania umowy,  

nie opłaci składki ubezpieczenia OC działalności, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej 

opłacenia i żądania zwrotu kwoty od Wykonawcy.  

§ 10.  

Umowa obowiązuje w terminie od dnia 01stycznia 2014roku do dnia 31 grudnia 2020roku. 

 

§ 11.  

Rozwiązanie umowy 

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

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

Zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie ma skutek od chwili 

złożenia oświadczenia na tę okoliczność i nie dotyczy roszczeń z tytułu kar umownych, 

odszkodowań i wniesionego zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

2. W przypadku  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa 

w ust. 1, Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za usługi, które 

zostały wykonane do dnia jej rozwiązania. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy: 

3.1. w okresie kolejnych 30 dni  łączna  wielkość  przewozów wynikająca  z  rozkładów 

jazdy  wykonana zostanie w stopniu niższym niż 90%, lub Wykonawca zaprzestanie 

wykonywania usług przewozowych przez okres dłuższy niż kolejne 2 dni kalendarzowe, 

3.2. Wykonawca powierzył  wykonanie przedmiotu zamówienia osobom trzecim. 

4. Zamawiający może również rozwiązać umowę po upływie 30 dniowego okresu wypowiedzenia 

w przypadku: 

4.1. nie spełnienia przez Wykonawcę w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 

wymogów opisanych w §1ust.3 załącznika Nr 5 do umowy,  

4.2. nie spełniania przez Wykonawcę wymogów opisanych w §1ust.4 załącznika Nr 5 do 

umowy,  przez okres dłuższy niż 1 rok kalendarzowy, 

4.3. ujawnieniu się okoliczności wskazujących na wystąpienie zagrożenia utraty płynności 

finansowej Wykonawcy, o której mowa w § 3 ust. 23 niniejszej umowy, 

4.4. zostanie ogłoszona likwidacja, rozwiązanie bądź przekształcenie Wykonawcy, 
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4.5. zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, 

4.6. zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

4.7. Wykonawca w inny sposób rażąco naruszył postanowienia umowy. 

5. Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wygaśnięcia  

lub cofnięcia licencji, o której mowa w art. 5. ust 1. ustawy z dnia 6 września 2001r.  

o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2012r. poz. 1265). 

§ 12.  

Zmiana umowy 

1. Przewiduje się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:  

1.1. zmiany stawki podatku VAT; 

1.2. jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla publicznego transportu zbiorowego w Elblągu, 

uwzględnia oczekiwania społeczne w zakresie dostępności i jakości usług publicznych  

(korzyść ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna); 

1.3. jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony  

na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów 

prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia; 

1.4. działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach i mającego bezpośredni wpływ na realizację umowy. 

2. Wszelkie zmiany  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy,   z  wyłączeniem zmian,  o  których  mowa w § 2 ust. 1 

pkt.1.2. i 1.6. umowy  i  załączników Nr 2,  Nr 3 do umowy,   wymagają formy aneksu  

pod rygorem nieważności. 

§ 13.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy za okres od dnia rozpoczęcia 

wykonywana usług przewozowych do dnia 31.12.2020 r. ustala się w wysokości 2,5% ceny 

brutto całego zamówienia, podanej w wierszu 5 Tabeli nr 2 załącznika Nr 4 do oferty – 

Formularz cenowy – Pakiet Nr 2 tj. ........................................................................................ zł 

(słownie:....................................................................................................................) i nie narusza 

uprawnień Zamawiającego z tytułu kar umownych, o których mowa w § 8. umowy.  

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie …….. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę.  

4. Rozwiązanie umowy  przez Zamawiającego w przypadkach wskazanych §11 umowy   

nie wpływa na ważność wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
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przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej  

za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

7. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, pozostawiając  

w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału 

dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu na jaki wniesiono zabezpieczenie. 

 

§ 14.  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności:  

1.1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych,  

(jt.Dz.U. z 2010r.Nr113, poz.759 z późn. zm.),  

1.2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r.Nr16,poz.93 z późn. zm.), 

1.3. ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe,  

(jt.Dz.U. z 2012r. poz.1173z późn. zm.), 

1.4. ustawa z dnia16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym  

(Dz.U z 2011r Nr 5, poz.13 z późn. zm.), 

1.5. ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym  

(jt. Dz.U. z 2012r. poz. 1265 z późn. zm.), 

1.6. obowiązującego prawa miejscowego w zakresie komunikacji miejskiej. 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.  

3. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na 

drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po  jednym dla każdej ze stron. 

§ 15.  

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1. załącznik Nr 1 do umowy -Charakterystyka linii w pakiecie Nr 2; 

2. załącznik Nr 2 do umowy - Rozkłady jazdy; 

3. załącznik Nr 3 do umowy - Dzienne zestawienie wozokilometrów na liniach; 

4. załącznik Nr 4 do umowy - Umowa sprzedaży biletów; 

5. załącznik Nr 5 do umowy - Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi; 

6. załącznik Nr 6 do umowy - Zasady  kontroli  usług  przewozowych. 

7. załącznik Nr 7 do umowy– Wykaz taboru; 

 

Zamawiający          Wykonawca  
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Charakterystyka linii w Pakiecie nr 2 

 

1. Pakiet nr 2 - obejmuje wykonanie usług przewozowych taborem Wykonawcy  na liniach autobusowych nr: 10, 11, 13, 17, 30, 31. 

2. Praca przewozowa od 01.01.2014r. do 31.12.2020r. - ok. 6 581,7 tys. wzkm, w tym: dla autobusów typu B – 2 883,3 tys. wzkm; typu C – 3 698,4 tys. wzkm.  

3. Praca przewozowa przewidziana rozkładem jazdy na rok 2014 - ok. 995,1 tys. wzkm, w tym: dla autobusów typu B – 465,9 tys. wzkm; typu C – 529,2 tys. wzkm. 

Lp Wyszczególnienie 
Nr Linii 

10 11 13 17 30* 31 

1. Relacja 
Odrodzenia – 

Odrodzenia 

Dębica – 

Rubno Wlk/ 

Nowakowo 

Dworzec  -  

Odrodzenia 

Dworzec - 

Odrodzenia 

Odrodzenia – 

Odrodzenia 

Ogólna - 

Dębica 

2. 
Wozokilometry  na rok 2014 (w 

tys. wzkm) 

typ B 28,1  290,9 38,6 38,0 70,3 

typ C  282,2  247,0   

3. 
Szacowane wozokilometry do 

31.12.2020 r. (w tys. wzkm) 

typ B 195,7  1 657,2 274,4 264,0 492,0 

typ C  1 974,6  1 723,8   

4. 

Maksymalna Ilość pojazdów (szczyt 

przewozowy) 

ro
k
 szk

o
l. 

w
ak

acje 

ro
k
 szk

o
l. 

w
ak

acje 

ro
k
 szk

o
l. 

w
ak

acje 

ro
k
 szk

o
l. 

w
ak

acje 

ro
k
 szk

o
l. 

w
ak

acje 

ro
k
 szk

o
l. 

w
ak

acje 

Rodzaj dnia 

Dzień 

roboczy 

typ B 1 1 
  

4 4   1 1 2 2 

typ C   4 4   5 3     

Sobota 
typ B     3 3 2 2 1 1 2 2 

typ C   2 2         

Niedziela 

lub święto 

typ B     3 3 1 1 1 1 2 2 

typ C   2 2         

5. 
Wymagana minimalna liczba pojazdów do 

realizacji usług w ramach pakietu 
8 pojazdów typu B;   9 pojazdów typu C 

*)linia sezonowa, funkcjonuje od 15 kwietnia do 15 października 
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Rozkład  jazdy na 2014r. 

Ze względu na objętość jest  do wglądu u Zamawiającego lub dostępny w wersji elektronicznej 

na stronie internetowej ZKM Spółki z o.o. pod adresem: http:// www.zkm.elblag.com.pl. 

Z chwilą podpisania umowy będzie stanowił załącznik Nr 2 do umowy. 

 

 

http://www.zkm.elblag.com.pl/
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Dzienne zestawienie wozokilometrów  - Pakiet nr 2 

według rozkładów obowiązujących od 01.09. do końca roku szkolnego. 

Dni robocze - ( poniedziałek - piątek ) 

Numer linii 
Numer 

brygady 

Typ 

autobusu 
Wyjazd Zjazd Ilość wozokilometrów 

10 1 B 6:00 / 12:52 8:35 / 16:23 112,1 

        Razem: 112,1 

11 

1 C 4:40 20:19 273,9 

2 C 6:04 / 12:32 9:43 / 18:33 166,8 

3 C 4:48 22:41 305,8 

4 C 5:50 / 13:15 8:57 / 17:24 127,0 

        Razem: 873,5 

13 

1 B 4:48 / 13:27 9:22 / 17:11 124,0 

2 B 5:19 21:23 238,8 

3 B 5:38 20:33 217,9 

4 B 5:19 22:45 257,0 

        Razem: 837,7 

17 

1 C 4:15 19:51 224,4 

2 C 6:10 22:10 232,3 

3 C 6:23 22:28 232,3 

4 C 5:25/13:06 8:35/18:21 123,9 

5 C 5:38 21:47 232,3 

        Razem: 1 045,2 

30 1 B 7:45 21:02 200,8 

        Razem: 200,8 

31 
1 B 10:15 16:06 85,6 

2 B 9:30 16:51 107,0 

        Razem: 192,6 

Sobota 

Numer 

linii 

Numer 

brygady 
Typ 

autobusu 
Wyjazd Zjazd Ilość wozokilometrów 

11 
1 C 5:58 22:21 284,7 

2 C 5:25 22:30 301,6 

        Razem: 586,3 

13 

1 B 4:50 21:53 251,8 

2 B 5:18 22:47 266,2 

3 B 5:10 21:29 246,6 

        Razem: 764,6 

17 
1 B 5:20 20:45 232,3 

2 B 6:00 22:20 247,8 

        Razem: 480,1 

30 1 B 7:45 21:02 200,8 

        Razem: 200,8 

31 
1 B 10:15 16:06 85,6 

2 B 9:30 16:51 107,0 

        Razem: 192,6 
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      Niedziela 

Numer 

linii 

Numer 

brygady 
Typ 

autobusu 
Wyjazd Zjazd Ilość wozokilometrów 

11 
1 C 7:30 20:53 230,8 

2 C 5:30 22:30 297,9 

        Razem: 528,7 

13 

1 B 4:50 21:53 251,8 

2 B 9:40 22:47 200,9 

3 B 6:21 20:09 210,1 

        Razem: 662,8 

17 1 B 6:10 21:00 216,8 

        Razem: 216,8 

30 1 B 7:45 21:02 200,8 

        Razem: 200,8 

31 
1 B 10:15 16:06 85,6 

2 B 9:30 16:51 107,0 

        Razem: 192,6 
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Dzienne zestawienie wozokilometrów - Pakiet nr 2 

 według rozkładów obowiązujących w okresie wakacji (od  pierwszego dnia wakacji szkol. do 31.08.) 

Dni robocze - ( poniedziałek - piątek ) 

Numer linii 
Numer 

brygady 

Typ 

autobusu 
Wyjazd Zjazd 

Ilość 

wozokilometrów 

10 1 B 6:00 / 12:52 8:35 / 16:23 112,1 

        Razem: 112,1 

11 

1 C 4:40 20:19 273,9 

2 C 6:04 / 12:32 9:43 / 18:33 166,8 

3 C 4:48 22:41 305,8 

4 C 5:50 / 13:15 8:57 / 17:24 127,0 

        Razem: 873,5 

13 

1 B 4:48 / 13:27 9:22 / 17:11 124,0 

2 B 5:19 21:23 238,8 

3 B 5:38 20:33 217,9 

4 B 5:19 22:45 257,0 

        Razem: 837,7 

17 

1 C 5:45 20:45 224,4 

2 C 4:03/13:54 9:45/22:05 208,9 

3 C 5:00 22:25 263,3 

        Razem: 696,6 

30 1 B 7:45 20:37 200,8 

        Razem: 200,8 

31 
1 B 10:15 16:06 85,6 

2 B 9:30 16:51 107,0 

        Razem: 192,6 

      Sobota 

Numer 

linii 

Numer 

brygady 
Typ 

autobusu 
Wyjazd Zjazd 

Ilość 

wozokilometrów 

11 
1 C 5:58 22:21 284,7 

2 C 5:25 22:30 301,6 

        Razem: 586,3 

13 

1 B 4:50 21:53 251,8 

2 B 5:18 22:47 266,2 

3 B 5:10 21:29 246,6 

        Razem: 764,6 

17 
1 B 5:20 20:45 232,3 

2 B 6:00 22:20 247,8 

        Razem: 480,1 

30 1 B 7:45 20:37 200,8 

        Razem: 200,8 

31 
1 B 10:15 16:06 85,6 

2 B 9:30 16:51 107,0 

        Razem: 192,6 
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      Niedziela 

Numer 

linii 

Numer 

brygady 
Typ 

autobusu 
Wyjazd Zjazd 

Ilość 

wozokilometrów 

11 
1 C 7:30 20:53 230,8 

2 C 5:30 22:30 297,9 

        Razem: 528,7 

13 

1 B 4:50 21:53 251,8 

2 B 9:40 22:47 200,9 

3 B 6:21 20:09 210,1 

        Razem: 662,8 

17 1 B 6:10 21:00 216,8 

        Razem: 216,8 

30 1 B 7:45 20:37 200,8 

        Razem: 200,8 

31 
1 B 10:15 16:06 85,6 

2 B 9:30 16:51 107,0 

        Razem: 192,6 
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UMOWA SPRZEDAŻY BILETÓW Nr ..................... 

 

 

 
Zawarta w dniu ……………………… pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu 

Spółka z o.o. ul Browarna 90 82-300 Elbląg , wpisaną do rejestru  przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000131350, NIP 578-21-60-222, REGON 170372066, 

reprezentowanym przez: 

                                           

 ……………………………………………………..……………………….. 
 

zwanym w treści umowy Zarządem  

 

a ……………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez : 

 

……………………………………………………….. 

 

 zwanym w treści umowy Przewoźnikiem 

 

Mając na uwadze postanowienia § 2 ust. 1.14 i  § 3 ust.13 

umowy o świadczenie usług przewozowych………Nr …..z dnia  strony postanawiają  

co następuje: 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, zwanych dalej biletami, przez 

kierowców zatrudnionych przez Przewoźnika. Sprzedaż prowadzona będzie za pomocą 

urządzeń drukujących bilety (bileterek) w formie paragonu, zainstalowanych w pojazdach 

Przewoźnika w ramach Systemu EKM.  

 

§ 2 

 

1. Przewoźnik zobowiązuje się do sprzedaży biletów w sposób ciągły, w cenach zgodnie  

z obowiązującym cennikiem.         

2. Sprzedaż biletów może odbywać się wyłącznie z bileterek zainstalowanych w pojazdach 

Przewoźnika ……………………………………………………………………………..  

  

§ 3 

 

Przewoźnikowi przysługuje marża w wysokości 7,5 % z tytułu sprzedaży biletów.    

 

§ 4 

 

1. Na podstawie raportów sprzedaży Zarząd, co 10 dni, będzie wystawiał fakturę VAT  

za sprzedaż biletów ze wszystkich bileterek zamontowanych w pojazdach należących  

do Przewoźnika. 
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2. Termin zapłaty, w formie przelewu lub do kasy Zarządu wynosi 14 dni, od daty 

wystawienia faktury. Za termin uregulowania należności płatnej przelewem przyjmuje się 

datę wpływu środków na  rachunek bankowy Zarządu.  

 

 

3. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności, o której mowa wyżej Przewoźnik jest 

zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej. 

       

§ 5 

 

Zarząd zobowiązuje się do dostarczania Przewoźnikowi rolek termicznych do bileterek. 

Przewoźnik zobowiązuje się do utrzymywania zapasu w pojeździe co najmniej 2 rolek papieru 

do bileterek  w celu zapewnienia ciągłości sprzedaży biletów. 
§ 6 

 

Umowa zostaje zawarta  na czas określony nie dłuższy niż umowa przywołana na wstępie i może 

być  wypowiedziana przez każdą ze Stron  na piśmie z zachowaniem 14 dniowego okresu 

wypowiedzenia. 

 

§ 7 

 

Niewykonanie przez Przewoźnika jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, może  spowodować jej rozwiązanie, na podstawie oświadczenia Zarządu, ze skutkiem 

natychmiastowym a także naliczenie kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 tabeli Nr 1  

pkt 9 umowy przywołanej na wstępie, w przypadkach w niej wskazanych. 

 

 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2020r. 

 

§ 10 

 

Wszelkie spory wynikłe z umowy będzie rozstrzygał Sąd Rejonowy w  Elblągu. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

Zarząd         Przewoźnik  
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Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi 

 

§ 1. 

Wymagania ogólne 

1. Wykonawca powinien dysponować taborem przeznaczonym do obsługi linii,  spełniającym 

wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu 

drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58 poz.515 z późn.zm.) i przepisach wykonawczych do niej 

dla autobusów miejskiej i regularnej komunikacji publicznej, w tym w szczególności 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych autobusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

(Dz.U. z 2003r. Nr 32 poz.262 z późn.zm.). 

2. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług przewozowych  autobusem/autobusami 

zbudowanym/zbudowanymi przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji 

własnej, którego markę określa się jako "SAM". 

3. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług przewozowych autobusami 

wyprodukowanymi przed rokiem 2007 za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust.5.  

4. Średni wiek taboru w poszczególnych latach świadczenia usług wyliczony na dzień 

1 stycznia danego roku kalendarzowego nie może być wyższy niż 8 lat za wyjątkiem 

sytuacji opisanej w ust.5.  

Poprzez średni wiek taboru autobusowego rozumie się średnią arytmetyczną wieku 

autobusów przewidzianych do świadczenia usługi w ramach zamówienia wymienionych  

w „ Wykazie taboru”. Średni wiek taboru obliczany będzie w kolejnych latach na dzień  

1 stycznia każdego roku kalendarzowego (np. do obliczania średniego wieku taboru  

na dzień 1 stycznia 2015 r. dla autobusów wyprodukowanych w 2014 r. przyjmuje się wiek 

1 rok, dla autobusów wyprodukowanych w 2010r. przyjmuje się wiek 5, itd.) 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza świadczyć usługi nowymi autobusami 

wyprodukowanymi w roku 2014, Zamawiający do czasu wprowadzenia nowego autobusu, 

nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, dopuszcza realizację 

usług przewozowych autobusami wyprodukowanymi w roku 2000 i później, w zamian  

za nowe a nie dostarczone jeszcze autobusy. Autobusy  te nie muszą spełniać wymagań 

opisanych w § 2. pkt 1. , w § 3. pkt 2., 3., 6., oraz w § 4. ust. 4.  

6. Autobusy przeznaczone do świadczenia usług przewozowych zostały podzielone na trzy 

typy, wg poniższych definicji:  

6.1. autobus typu A - długość autobusu nie mniej niż 6 m lub łączna pojemność 

(miejsca siedzące + stojące) minimum 35 miejsc, przy czym liczba  miejsc 

siedzących nie może być mniejsza niż 20% pojemności nominalnej; 

6.2. autobus typu B -  długość autobusu nie mniej niż 9 m lub łączna pojemność 

(miejsca siedzące + stojące) minimum 70 miejsc, przy czym liczba  miejsc 

siedzących nie może być mniejsza niż 20% pojemności nominalnej; 

6.3. autobus typu C - długość autobusu nie mniej niż 11,5 m lub łączna pojemność 

(miejsca siedzące + stojące) minimum 90 miejsc, przy czym liczba  miejsc 

siedzących nie może być mniejsza niż 20% pojemności nominalnej.  
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§ 2. 

Wymagania techniczne 

Na dzień rozpoczęcia wykonywania usługi autobusy muszą spełniać następujące parametry 

techniczne: 

1. Norma emisji spalin.  

Jednostki napędowe spełniające minimum normę EURO – 3. 

2. Liczba drzwi przeznaczonych dla wsiadania i wysiadania pasażerów, uruchamianych 

mechanicznie i zdalnie sterowanych przez kierowcę, po prawej stronie autobusu: 

2.1. dla autobusów typu A - co najmniej dwoje drzwi w układzie 1-2 (pierwsze drzwi 

pojedyncze; drugie drzwi podwójne) lub dwoje drzwi w układzie 2-2 (pierwsze  

i drugie drzwi podwójne), 

2.2. dla autobusów typu B - co najmniej dwoje drzwi w układzie 2-2 (pierwsze i drugie 

drzwi podwójne) lub troje drzwi, z których przynajmniej środkowe są podwójne, 

2.3. dla autobusów typu C - co najmniej troje drzwi, z których przynajmniej środkowe 

są podwójne; 

3. Liczba otwieranych okien (przesuwnych lub uchylnych) w części pasażerskiej: 

3.1. w autobusach typu A i B co najmniej 2 okna,  

3.2. w autobusach typu C co najmniej 4 okna (co najmniej 2 okna pod warunkiem 

wyposażenia autobusu w dodatkową wymuszoną wentylację nawiewową 

z oddzielnym zasilaniem); 

4. Liczba uchylnych wywietrzników (klap) dachowych: 

4.1. w autobusach typu A co najmniej 1 wywietrznik dachowy;  

4.2. w autobusach typu B i C co najmniej 2 wywietrzniki dachowe (dopuszcza się 

jeden pod warunkiem, że liczba okien otwieranych w przedziale pasażerskim wynosi 

nie mniej niż 8).  

5. Miejsce i odpowiednie zabezpieczenie dla wózka inwalidzkiego w każdego typu autobusie. 

6. Poręcze poziome i pionowe oraz uchwyty w obrębie drzwi i miejsc dla osób stojących 

w kolorze żółtym (RAL 1023), malowanych proszkowo. 

7. Poziom podłogi.  

Wszystkie autobusy z niską podłogą (brak stopnia w drugich drzwiach autobusu 

i wysuwana platforma) oraz odpowiednio pomalowane lub oklejone krawędzie stopni  

w autobusach (żółte pasy) dla osób z dysfunkcją wzroku. 

 

§ 3. 

Wyposażenie dodatkowe 

Na dzień rozpoczęcia wykonywania usługi autobusy muszą posiadać następujące wyposażenie 

dodatkowe: 

1. Elektroniczne tablice. 

1.1. Wszystkie autobusy wyposażone w elektroniczne tablice kierunkowe: 

1) tablicę czołową z przodu autobusu z  numerem linii i nazwą przystanku 

końcowego, 
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2) tablicę boczną z boku autobusu umieszczoną między pierwszymi a drugimi 

drzwiami z numerem linii, nazwą przystanku początkowego i końcowego  

oraz  wyszczególnieniem ważniejszych ulic na trasie przebiegu, 

3) tablicę tylną z tyłu autobusu z  numerem linii, 

4) tablice elektroniczne muszą być wykonane w oparciu o diody LED koloru 

bursztynowego (pomarańczowego), 

5) tablice muszą posiadać system adaptujący jasność świecenia do warunków 

panujących na zewnątrz autobusu, 

6) tablice powinny być sterowane z kabiny kierowcy, powinny być trwale 

zamocowane w pojeździe i zapewniać ich czytelność dla pasażerów w każdych 

warunkach pogodowych w dzień i w nocy, 

7) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnić z Zamawiającym szczegółową treść  

i sposób prezentowania informacji wyświetlanych na tablicach.  

2. Dodatkowe oznakowanie dla osób niedowidzących:  

2.1. tablica z numerem linii o wymiarach 30x30 cm (czarne cyfry na białym tle) 

umieszczona w prawym dolnym rogu z przodu autobusu; 

3. Monitoring wizyjny. 

3.1. Wszystkie autobusy wyposażone w system monitoringu zapewniający nagrywanie  

w sposób ciągły zdarzeń wewnątrz autobusu i późniejsze ich odtwarzanie. 

3.2. W autobusie musi być umieszczona w formie tekstowej łatwo dostrzegalna 

informacja o objęciu autobusu monitoringiem, zawierająca dane podmiotu 

prowadzącego monitoring oraz w formie piktogramu kamery, który jest graficznym 

znakiem informującym o stosowaniu monitoringu. 

3.3. System monitoringu powinien: 

1) składać się z minimum trzech kamer kolorowych w obudowach odpornych  

na uszkodzenia mechaniczne, o rozdzielczości minimum 500 linii lub,  

w przypadku kamery cyfrowej, minimum 1,3 MPix, czułości minimum 0,1 lx, 

z czego jedna rejestrująca pracę kierowcy, reszta rejestrująca całe wnętrze 

autobusu. 

2) posiadać cyfrowy rejestrator ze znakiem wodnym zdolny zapisywać obraz 

o rozdzielczości  PAL min. 720 x 576 lub, w przypadku kamer cyfrowych, 

minimum 1,3 MPix (1280x1024) z prędkością minimum 20 klatek/sekundę/kanał 

(kamerę), zapewniający ciągły zapis minimum 120 godzin nagrania, 

3) zapewniać kierowcy podgląd sytuacji w autobusie na monitorze kolorowym LCD 

o przekątnej minimum 7” z pojedynczej kamery oraz  wszystkich kamer 

jednocześnie,  

4) zapewnić przeglądanie zapisanego materiału po wyznaczeniu daty, czasu 

i kamery. 

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie   

do 24 godzin na każdorazowe żądanie zamawiającego zapisu obrazu z dowolnego 

autobusu i przedziału czasowego z ostatniego tygodnia (siedmiu dni) lub urządzenia 

zapewniające odczyt danych z autobusu wraz z niezbędnym oprogramowaniem. 

4. System Elbląskiej Karty Miejskiej (System EKM). 
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4.1. Autobusy powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiające pracę w ramach 

użytkowanego przez Zamawiającego Systemu EKM. 

4.2. Zamawiający oświadcza, że z Systemem EKM w pełni współpracują podzespoły 

produkowane przez firmę R&G PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu. 

4.3. Wyposażenie powinno: 

1) zapewniać pełną obsługę kart bezstykowych Systemu EKM,  

2) pozwalać na sprzedaż przez kierowców biletów zgodnych z obowiązującą taryfą,  

3) przesyłać do systemu dane o: 

a) skasowaniach biletów, 

b) rzeczywistym położeniu autobusu, 

c) zatrzymaniu się na przystanku, 

d) otwarciu drzwi, 

e) włączeniu ogrzewania, 

f) inne dane wynikające z ewentualnego rozszerzenia przez zamawiającego 

systemu EKM;  

4) przyjmować z Systemu EKM aktualne rozkłady jazdy i obowiązujące taryfy 

biletowe.  

4.4. Zamawiający wymaga, aby kasowniki kart bezstykowych zamontowane były 

w sposób następujący: przy pierwszych i ostatnich drzwiach po jednym  

a przy środkowych dwa (po każdej stronie wejścia). 

4.5. Zamawiający oświadcza, że dysponuje następującymi elementami Systemu EKM: 

1)  panele sterujące SRG-3100P/3,  

2) kasowniki kart bezstykowych KRG-6B3NG,  

3) moduł komunikacyjne St-TR-3000-M4/GPW,  

4) zintegrowane anteny GPS – GSM, 

5)  kasy fiskalne – bileterki KF-3000A/1E  

4.6. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, na podstawie odrębnej umowy 

użyczy elementy Systemu EKM wymienione w §3. pkt 4 ppkt 4.5 załącznika Nr 5 

do umowy; montażu wyposażenia dokona Wykonawca, w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. Koszty montażu w całości obciążają Wykonawcę. Zamawiający 

zobowiązuje się do jednokrotnego  przeszkolenia  każdego kierowcy Wykonawcy  

w zakresie obsługi panelu sterującego i kasy fiskalnej – bileterki. 

4.7. Zamawiający informuje, że panel sterujący SRG-3100P/3 może sterować 

kasownikami biletów papierowych oraz tablicami elektronicznymi produkowanymi 

przez firmę R&G PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu. 

4.8. Zamawiający oświadcza, że posiadany przez niego sprzęt Systemu EKM posiada 

gwarancję do 31.12.2014r.  

4.9. W okresie gwarancji wszelkie awarie usuwa gwarant. Po tym okresie wszelkie 

awarie usuwa Wykonawca na swój koszt. 

4.10. Za sprawność zainstalowanych w autobusie elementów Systemu EKM odpowiada 

Wykonawca.  
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4.11. Zamawiający nie jest związany umową obsługi serwisowej podzespołów Systemu 

EKM. Koszty serwisu i przeglądów bieżących oraz innych wymaganych/zalecanych 

przez producenta do utrzymania bieżącej sprawności, obciążają Wykonawcę.    

5. Elektroniczne kasowniki biletów papierowych. 

5.1. Zamawiający wymaga wyposażenia autobusów w elektroniczne kasowniki  

(do chwili wycofania ze sprzedaży biletu papierowego), sterowane z kabiny 

kierowcy w ilości co najmniej 1 szt. w autobusach typu A oraz 2 szt. w autobusach 

typu B i C, wybijające na kasowanych biletach w sposób trwały i czytelny kod 

identyfikujący nr autobusu lub nr linii, aktualną datę  oraz czas skasowania; 

5.2. Zamawiający wymaga, aby kasowniki biletów papierowych przekazywały dane 

o skasowaniach do Systemu EKM. 

6. System pasażerskiej informacji głosowej. 

6.1. wewnętrznej: 

1) Wszystkie autobusy wyposażone w urządzenie głosowe wewnętrzne, podające 

informację o kolejnym przystanku. Informacja powinna być wyraźnie słyszalna  

i podawana tak, by pasażer po jej usłyszeniu zdążył opuścić autobus.  

2) Zamawiający oświadcza, iż w tym celu mogą zostać użyte  urządzenia 

wchodzące w skład Systemu EKM przy wykorzystaniu głośników będących  

na wyposażeniu autobusu. 

6.2. zewnętrznej: 

Zamawiający przewiduje rozszerzenie użytkowanego Systemu EKM o moduł 

podający na zewnątrz autobusu informację głosową o numerze i kierunku linii. 

Warunki i koszty wdrożenia tego rozszerzenia będą określone w odrębnej umowie 

między Zamawiającym i Wykonawcą. 

 

§ 4. 

Inne wymagania 

1. Autobusy muszą być sprawne pod względem techniczno-eksploatacyjnym oraz estetyczne  

i czyste wewnątrz i na zewnątrz. Sprawne pod względem techniczno-eksploatacyjnym 

muszą pozostawać również zainstalowane w autobusach urządzenia i systemy,  

w szczególności kasowniki biletów papierowych, urządzenia systemu pobierania opłat  

przy pomocy EKM, systemy zapowiadania głosowego przystanków, systemy informacji 

liniowej i monitoringu wizyjnego. 

2. Autobusy muszą być pomalowane w żółto-zielone barwy (kolor żółty – RAL 1023, kolor 

zielony – RAL 6018) wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania reklam na autobusach. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo eksponowania na autobusach znaków graficznych 

związanych z wizerunkiem miasta Elbląga. W takiej sytuacji Zamawiający dostarczy 

odpowiednie materiały a Wykonawca zagwarantuje ich ekspozycję na swój koszt,  

na pojeździe wg wskazań Zamawiającego. 

5. Autobusy muszą być oznakowane w następujący sposób: 

5.1. przód autobusu - nr ewidencyjny autobusu, 

5.2. prawy bok autobusu- logo i nazwa Wykonawcy oraz nr ewidencyjny autobusu,   



załącznik nr 5 do umowy 

str. 6 z 7 

5.3. tył autobusu - nr ewidencyjny autobusu, 

5.4. wewnątrz autobusu - nr ewidencyjny autobusu nad wydzielonym stanowiskiem 

kierowcy. 

6. Wewnątrz autobusu muszą być zamieszczane informacje dla pasażerów takie jak 

obowiązująca taryfa przewozowa, przepisy porządkowe, wykaz osób uprawnionych  

do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz inne informacje dostarczane przez 

Zamawiającego. 

6.1. Na pierwsze wyposażenie oraz w przypadku ewentualnych zmian informacje  

(na foliach samoprzylepnych) dostarcza Zamawiający, a w przypadku ich 

zniszczenia Wykonawca uzupełnia braki we własnym zakresie, zgodnie ze wzorem 

dostarczonym przez Zamawiającego.  

6.2. Informację  Wykonawca  umieszcza  w autobusach w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

7. Autobusy muszą posiadać sprawny system łączności zewnętrznej zapewniający kierowcom 

kontakt z przedstawicielem Wykonawcy (dyspozytorem), Policją, Pogotowiem 

Ratunkowym oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

8.  Autobusy muszą posiadać sprawne urządzenia oświetlające wnętrze autobusu, 

zapewniające oświetlenie całego przedziału pasażerskiego w tym w szczególności 

wszystkich miejsc, w których znajdują się jakiekolwiek przeszkody dla pasażerów  

i umożliwiające odczytanie wszelkich informacji dla pasażerów umieszczonych wewnątrz 

autobusu oraz kodu kasownika na skasowanym bilecie.  

9. Autobusy muszą posiadać sprawną instalację do ogrzewania przedziału pasażerskiego, 

zapewniającą utrzymanie temperatury powietrza minimum +8
o
C. 

 

§ 5. 

 

1. W przypadku wymiany taboru przez Wykonawcę, parametry techniczne 

nowowprowadzonego autobusu (w szczególności w zakresie: wielkości autobusu, niskiej 

podłogi, normy EURO) muszą być, co najmniej takie same jak autobusu wycofanego. 

2. Dopuszcza się do obsługi linii autobusy testowe, które nie muszą spełniać wymogów 

opisanych w § 3. pkt 2., 3., 6. oraz w § 4. ust. 2 do 6, przy czym okres testowy dla danego 

autobusu nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych. 

3. Każdy autobus, o którym mowa w ust.1 i 2 przed wprowadzeniem do eksploatacji  

na liniach, musi zostać sprawdzony i zaakceptowany przez Zamawiającego pod względem 

spełniania wymogów opisanych w paragrafach 1. do 4. niniejszego załącznika. Sposób  

i forma sprawdzenia oraz jego dokumentowania zostaną wzajemnie ustalone po podpisaniu 

umowy. 

4. Zamawiający może dopuścić do realizacji przewozów dodatkowe autobusy nie ujęte  

w „Wykazie taboru” i nie spełniające wymagań opisanych w paragrafach 1. do 4. 

niniejszego załącznika, w przypadkach przewozów, o których mowa w §2. ust.1 pkt 1.6 

ppkt. 2 umowy. 
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§ 6. 

 

Wymagania dotyczące pracowników Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewni obsługę poszczególnych linii przez kierowców: 

1.1. posiadających identyfikator wydany przez Wykonawcę (zawierający nr służbowy, 

nazwę lub logo Wykonawcy), zamontowany w ramce na pulpicie deski rozdzielczej 

w taki sposób aby był łatwo czytelny dla pasażerów, 

1.2. ubranych schludnie i estetycznie tj.: 

1) w przypadku mężczyzn – długie spodnie i koszula oraz marynarka lub sweter  

w jednolitych, niejaskrawych kolorach;  

2) w przypadku kobiet – spódnica lub długie spodnie i koszula oraz marynarka  

lub sweter w jednolitych, niejaskrawych kolorach; 

2. W okresie letnim, na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego, będą mogły 

być wprowadzone modyfikacje w ubiorze kierowców. 

3. Obsługa pasażerów przez kierowców powinna odbywać się w sposób kulturalny 

i kompetentny, z respektowaniem wszystkich praw pasażerów. 

4. Kierowcom zabrania się: 

4.1. palenia w pojeździe tytoniu i papierosów w każdej postaci,   

4.2. pozostawiania otwartych drzwi podczas jazdy; 

4.3. prowadzenia przez kierowcę podczas jazdy długotrwałych rozmów bezpośrednio  

lub przez telefon; przez długotrwałe rozmowy rozumie się rozmowy dłuższe  

niż czas przejazdu do kolejnego przystanku, krótkotrwałe rozmowy przez telefon 

komórkowy mogą odbywać się tylko przy wykorzystaniu zestawu słuchawkowego 

lub głośnomówiącego; 

4.4. prowadzenia autobusu z dwiema słuchawkami na uszach; 

4.5. przewożenia pasażerów w kabinie kierowcy lub obok kabiny kierowcy, w części 

autobusu pomiędzy szybą czołową, a barierką oddzielającą od przedziału 

pasażerskiego, nie dotyczy kontrolerów biletów i dyspozytorów podczas 

dokonywania czynności służbowych w czasie  jazdy autobusu. 
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Zasady kontroli usług przewozowych 

 

§ 1. 

1. Kontrole jakości i ilości wykonywanych usług przewozowych sprawują w imieniu Zamawiającego 

pracownicy oraz inne osoby upoważnione przez Dyrektora Spółki ZKM Spółka z o. o. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału w kontroli, oprócz kierowcy, dodatkowego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy. Zamawiający nie ma obowiązku powiadamiania 

Wykonawcy o terminie i miejscu kontroli z wyłączeniem przypadku opisanego w §10. 

3. Kontroli podlega: 

3.1. realizacja rozkładów jazdy i punktualności,  

3.2. wyposażenie i oznakowanie autobusu, 

3.3. czystość autobusu, 

3.4. wizerunek prowadzącego autobus, 

3.5. ogrzewanie autobusu, 

3.6. oświetlenie autobusu, 

3.7. parametry techniczno - eksploatacyjne autobusu na linii, 

3.8. sprzedaż biletów w pojeździe. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo  wniesienia, w formie pisemnej odwołania od raportu 

zawierającego wyniki kontroli. Odwołanie wraz z uzasadnieniem Wykonawca wnosi  

do zamawiającego w terminie do 7 dni, licząc od dnia otrzymania pisemnego raportu o wynikach 

kontroli. Wymienione odwołanie Zamawiający rozpatrzy w terminie 7 dni od dnia otrzymania. 

 

§ 2. 

Kontrola rozkładu jazdy i punktualności 

1. Kontrola w zakresie realizacji rozkładu jazdy i punktualności świadczonych usług przewozowych 

jest prowadzona przy wykorzystaniu Systemu Elbląskiej Karty Miejskiej. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zmiany systemu kontroli. 

2. System Elbląskiej Karty Miejskiej rejestruje rzeczywisty czas odjazdu z przystanków dla każdego 

autobusu. Czas ten jest porównywany z czasem rozkładowym. W całym Systemie EKM czas 

pochodzi z jednego wzorca czasu i jest zsynchronizowany we wszystkich urządzeniach. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do komputerowego systemu EKM prowadzenia kontroli  

w celu stwierdzenia obiektywności pracy systemu  EKM, po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu  

i terminu z Zamawiającym. 

4. Kontrola w zakresie realizacji rozkładów jazdy może być prowadzona także w inny sposób niż 

przy użyciu Systemu EKM, w tym również z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących obraz  

i dźwięk. Z takiej kontroli sporządzany będzie każdorazowo pisemny protokół, który w terminie  

3 dni od daty kontroli dostarczony będzie Wykonawcy. Wykonawca może wnieść uwagi  

do protokołu w terminie 7 dni od daty ich otrzymania, a decyzja o ich uwzględnieniu  

lub odrzuceniu należy do Zamawiającego. 

5. W ocenie realizacji rozkładów jazdy i punktualności kursów przyjmuje się: 

5.1. kurs wykonany - przejazd autobusu od przystanku początkowego do końcowego trasy linii 
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z zatrzymaniem się na wszystkich obowiązujących przystankach przy włączonym 

komputerze pokładowym i prawidłowo wybranej kursówce (nr linii, nr brygady, rodzaj dnia 

i nr kursu). Dotyczy to również kursów wjazdowych i zjazdowych ujętych w rozkładach 

jazdy (wjazd: pierwszy przystanek na trasie linii do przystanku końcowego, zjazd: 

przystanek początkowy do przystanku zjazdowego na trasie danej linii). 

5.2. kurs punktualny - przejazd autobusu z opóźnieniem nie większym niż 3 minuty do czasu 

rozkładowego, nie dopuszcza się przyspieszenia przejazdu. W przypadku wystąpienia kilku 

nieprawidłowości zarejestrowanych przez system na danym kursie, przy naliczeniu kary 

zostanie uwzględniona jedna nieprawidłowość przy czym najpierw pod uwagę brane będzie 

przyspieszenie, a potem największe opóźnienie. 

6. W przypadku zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie  kursu, prowadzący autobus 

ma obowiązek wprowadzić odpowiedni kod awarii (techniczna, wypadek, kontrola służb 

mundurowych) w komputerze pokładowym. 

 

§ 3. 

Kontrola wyposażenia i oznakowania autobusu 

1. Za autobus prawidłowo oznakowany i wyposażony uznaje się autobus spełniający wymagania 

opisane w § 3. i § 4 załącznika Nr 5 do umowy. 

2. Kontrola w zakresie oznakowania i wyposażenia autobusu może być przeprowadzana przez 

Zamawiającego w dowolnym czasie i miejscu podczas realizacji rozkładu jazdy. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie raport, który niezwłocznie przekazany będzie 

Wykonawcy. 

 

§ 4. 

Kontrola czystości autobusu 

1. Za autobus przygotowany do pracy na linii uznaje się autobus czysty i estetyczny wewnątrz oraz 

na zewnątrz, z czystymi: szybami, poręczami, uszczelkami okiennymi i siedzeniami bez 

widocznych zanieczyszczeń błota i kurzu na podłodze. Siedzenia powinny być nieuszkodzone oraz 

wykonane z jednolitego materiału dla całego przedziału pasażerskiego. 

1.1. Kontrola przygotowania autobusu do pracy na linii może być przeprowadzana: 

1) przy wyjeździe autobusu z zajezdni,  

2) na przystanku początkowym przed rozpoczęciem przez autobus pracy przewozowej, 

3) podczas wykonywania dwóch pierwszych kursów. 

2. Za autobus czysty uznaje się autobus bez zanieczyszczeń powstałych w czasie eksploatacji na linii 

utrudniających korzystanie z autobusu np. rozlana farba, błoto pośniegowe, śmieci, brudne  

lub nieprzejrzyste szyby (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz) itp.. Zanieczyszczenia tego typu 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z autobusu, a jeżeli jest to niemożliwe 

podstawić czysty autobus. 

2.1. Kontrola czystości autobusu w zakresie wymienionym w ust. 2 może być przeprowadzana 

w dowolnym czasie i miejscu podczas realizacji rozkładu jazdy. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zastanie raport, który niezwłocznie będzie przekazany 

Wykonawcy. 
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§ 5. 

Kontrola wizerunku prowadzącego autobus 

1. Kierowca prowadzący autobus ma obowiązek:  

1.1. posiadać identyfikator zgodnie z § 6. ust.1 pkt 1.1 załącznika Nr 5do umowy, 

1.2. być schludnie i estetycznie ubrany z § 6. ust.1 pkt 1.2 załącznika Nr 5 do umowy. 

2. Kontrola wizerunku prowadzącego autobus może być przeprowadzana: 

2.1. przy wyjeździe autobusu z zajezdni,  

2.2. w dowolnym czasie i miejscu podczas realizacji rozkładu. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie raport, który niezwłocznie przekazany będzie 

Wykonawcy. 

 

§ 6. 

Kontrola ogrzewania autobusu 

1. Kontrolę ogrzewania autobusu przeprowadza się przy temperaturze zewnętrznej poniżej +5°C. 

2. Ogrzewanie autobusu uznaje się za prawidłowe jeśli w czasie kontroli temperatura powietrza 

w przedziale pasażerskim wynosiła co najmniej +8°C. 

3. Kontrola w zakresie działania instalacji grzewczej autobusu może być przeprowadzana  

przez Zamawiającego w dowolnym czasie i miejscu podczas realizacji rozkładu jazdy. 

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie raport, który niezwłocznie przekazany będzie 

Wykonawcy. 

 

§ 7. 

Kontrola oświetlenia autobusu 

1. Za autobus prawidłowo oświetlony wewnątrz uznaje się autobus oświetlony zgodnie z wymogami 

opisanymi w § 4. ust.10 załącznika Nr 5 do umowy. 

2. Kontrola w zakresie oświetlenia autobusu może być przeprowadzana przez Zamawiającego  

w dowolnym czasie i miejscu podczas realizacji rozkładu jazdy. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie raport, który niezwłocznie przekazany będzie 

Wykonawcy. 

§ 8. 

Kontrola parametrów techniczno - eksploatacyjnych autobusu 

1. Kontrolę zgodności taboru z wykazem taboru zgłoszonym w ofercie do realizacji usług 

przewozowych „Wykaz taboru”, Zamawiający będzie prowadził w miejscu postoju autobusów 

wskazanym przez Wykonawcę (np. w zajezdni) na podstawie dokumentów: certyfikatów, 

dowodów rejestracyjnych itp., które Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu  

na każde żądanie. 

2. Parametry eksploatacyjne autobusu na danej linii, uznaje się za prawidłowe, jeżeli są zgodne  

z wymogami podanymi w dziennym zestawieniu wozokilometrów dla poszczególnych linii - 

załącznik Nr 3 do umowy.  
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3. Kontrola w zakresie ust. 2 może być przeprowadzana przez Zamawiającego w dowolnym czasie  

i miejscu podczas realizacji rozkładu jazdy. 

4. Z przeprowadzonych kontroli sporządzony zostanie raport, który niezwłocznie będzie przekazany 

Wykonawcy. 

 

§ 9. 

Kontrola sprzedaży biletów przez kierowców autobusów 

1. Kierowca autobusu zobowiązany jest sprzedawać bilety w czasie postoju autobusu  

na przystankach. 

2. Sprzedaż, o której mowa w ust. 1 powinna być prowadzona przy użyciu bileterki, zgodnie 

z obowiązującym cennikiem. 

3. Zamawiający dostarczy Wykonawcy uzgodnioną wcześniej liczbę kluczy identyfikacyjnych  

dla kierowców, tak aby każda osoba obsługująca autobus mogła przy sprzedaży biletów 

posługiwać się indywidualnym kluczem. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu. 

4. Kontrola wykonywania sprzedaży biletów w pojeździe może być przeprowadzana  

przez Zamawiającego w dowolnym czasie i miejscu podczas realizacji rozkładu jazdy 

wynikającego z umowy przewozowej. 

5. Przeprowadzenie kontroli w zakresie sprzedaży biletów upoważniony pracownik Zamawiającego 

potwierdzi wpisem dokonanym w ustalonym z Wykonawcą miejscu karty drogowej autobusu.  

Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie raport, który niezwłocznie będzie przekazany 

Wykonawcy. 

6. Kierowca autobusu jest zobowiązany do posiadania zapasu papieru do bileterki w ilości 

zapewniającej utrzymanie ciągłej zdolności do sprzedaży biletów (min. 2 rolki). Zamawiający 

zobowiązuje się dostarczać Wykonawcy papier do bileterek w ilości umożliwiającej prawidłowe 

działanie systemu. Dostawy papieru będą dokonywane po wcześniejszym zgłoszeniu 

zapotrzebowania przez Wykonawcę według odrębnie ustalonych zasad. 

 

§ 10.  

Kontrole kompleksowe 

1. Zamawiający przewiduje prowadzenie kontroli kompleksowych obejmujących wszystkie lub tylko 

wybrane zagadnienia wymienione w ust. 3 niniejszego załącznika. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i szczegółowym zakresie kontroli z 3 dniowym 

wyprzedzeniem.  

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie  protokół podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy . 
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WYKAZ TABORU  
na dzień …………………………….. 

przy pomocy którego Wykonawca będzie wykonywał usługi przewozowe w ramach umowy 

                         

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

           

Adres Wykonawcy..................................................................................................................................... 

 

Lp. 
Marka 

autobusu 

Numer 

rejestracyjny 

autobusu 

Numer 

ewidencyjny 

autobusu 

Rok 

produkcji 

Długość 

autobusu 

(mm) 

Liczba miejsc 

siedzących 

i liczba miejsc 

stojących 

Norma 

emisji 

spalin 

Układ 

drzwi 

Ilość 

otwieranych 

okien 

Liczba 

stanowisk do 

przewozu 

osób 

niepełno- 

sprawnych 

Sposób 

dysponowania 

 

a b c d e f g h i j k l 

Autobusy typu A 

1.            

2.            

…            

Autobusy typu B 

1.            

2.            

...            

Autobusy typu C 

1.            

2.            

...            

 

Średni wiek pojazdów …………………… 

 
……………..................................…………………………………. 
imię nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej  

………………………………dnia…………………………………….        (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy  
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SPOSÓB WYPEŁNIENIA - PRZYKŁAD  WYKAZ TABORU  
na dzień 01.01.2014r. 

przy pomocy którego Wykonawca będzie wykonywał usługi przewozowe w ramach umowy 

                         

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

           

Adres Wykonawcy..................................................................................................................................... 

Lp. 
Marka 

autobusu 

Numer 

rejestracyjny 

autobusu 

Numer 

ewidencyjny 

autobusu 

Rok 

produkcji 

Długość 

autobusu 

(mm) 

Liczba miejsc 

siedzących 

i liczba miejsc 

stojących 

Norma 

emisji 

spalin 

Układ 

drzwi 

Ilość 

otwieranych 

okien 

Liczba 

stanowisk do 

przewozu 

osób 

niepełno- 

sprawnych 

Sposób 

dysponowania 

 

a b c d e f g h i j k l 

Autobusy typu A 

1.* Autosan B5 MK 72500 55 2008 6980 12+32 EURO 3 1-2 2 1 własność 

2.            

…            

Autobusy typu B 

1.            

...            

Autobusy typu C 

1.** Solaris K15 - - 2014 12120 23+70 EURO 5 2-2-2 8 2 leasing 

Jelcz 150 WW 54678 1090 2000 12030 23+70 EURO 2 2-2-2 4 1 własność 

2.            

...            
  * - przykładowy sposób wypełnienia wykazu dla autobusu będącego w posiadaniu Wykonawcy; 

** - przykładowy sposób wypełnienia wykazu dla autobusu nowo zakupionego oraz autobusu, którym  Wykonawca będzie świadczył usługi do czasu dostarczenia nowego 

pojazdu; 

 

Średni wiek pojazdów …………………… 
……………………………………………....………………………. 
imię nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

………………………………dnia……………………………………..                     (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 



załącznik Nr 2/2  do SIWZ  

(pieczęć Wykonawcy)                                                               

z dnia …….……....……… 

 

OFERTA  – PAKIET NR 2 
 

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą przy  ul. Browarnej 90 w Elblągu 
 

WYKONAWCA/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA:
1
 

 

Nazwa:  ………………………………………………………………………………………… 

Województwo:………………………………………………………………………..……..… 

Miejscowość: ……………………….Kod pocztowy: ……………………Kraj:…………….…  

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):…..…………………………………………………… 

E-mail:  ………………………………………….  Tel.: ……………………………………….. 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………….  

Adres  internetowy (URL): ………………………… Faks:………………………………………. 

Numer NIP: ......................................   REGON : ........................................................ 

Oświadczam, że .............................* płatnikiem VAT 

   *) wpisać jestem lub nie jestem 

 

Składając ofertę w postępowaniu ZP – 03.2013 dla PAKIETU NR 2, którego przedmiotem jest 

  

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji 

Miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego dla PAKIETU NR 2  zgodnie  

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia: 

2. Cena wykonania przedmiotu zamówienia w pierwszym roku tj. w okresie od 01.01.2014r.  

do 31.12.2014r. (przeniesiona z Tabeli nr 1 Formularza cenowego – PAKIET NR 2): 

 

cena (brutto) ……………………………........ PLN 

(słownie złotych:……………………..……………….………………………….………………), 

 

tj.   cena bez  VAT.............................................. PLN    

(słownie złotych:……………………..……………….………………………….………………), 

 

+  VAT............... % tj.   .......................................PLN  
                   (stawka) 

(słownie złotych:……………………..……………….………………………….………………), 



załącznik Nr 2/2  do SIWZ  

3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 

data rozpoczęcia: 01.01.2014r.  

data zakończenia: 31.12.2020r. 

4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, załącznikami do tej specyfikacji oraz ze wzorem  umowy i nie wnosimy 

w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na 

tych warunkach w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Akceptujemy warunki płatności zaproponowane przez Zamawiającego we wzorze umowy. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

8. Wadium o wartości . . . . . . . . . . . .  zł zostało wniesione w formie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Po przeprowadzonym postępowaniu proszę o zwrot wadium na konto 

Nr ……………………………………………………………………………………..………….. 
                                                           (dotyczy Wykonawców , którzy wnieśli wadium w pieniądzu).

 

9. Informacje zawarte na _______ stronach oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą 

być ogólnie udostępnione.
2
 

10. Niniejsza oferta została złożona na ……………….. kolejno ponumerowanych stronach. 

11. Do formularza ofertowego dołączono załączniki o numerach . . . . . . wraz z dokumentami. 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel 

Wykonawcy 

 

 

 

 

data : .........................................                             ................................................... 
    ( podpis i pieczęć)  

 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------- 
1- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty należy wpisać 

nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

2 -  wypełnić tylko, gdy dotyczy, 

3 -  wypełnić tylko, gdy dotyczy. 
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OŚWIADCZENIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

 
„Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji 

miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących ” – PAKIET NR 2 
 

 

1. Oświadczamy, ze spełniamy warunki, o których mowa w  art. 22 ust. 1  ustawy Prawo 

zamówień publicznych dotyczące: 

 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia,  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

2. Oświadczamy, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

 

 

 

     

PODPISANO 
             

 

 

……………........................................................................................... 
            imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania        

          Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

      

 

 

......................................., dnia ...............................   
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OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

„Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji 

miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących ” – PAKIET NR 2 

 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

PODPISANO 

 

.................................................................................................... 
              imię nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

    (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

     ......................................., dnia ...............................   
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WYKAZ USŁUG – PAKIET NR 2 

w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji miejskiej 

lp. 

Podmioty, na rzecz których usługi 

zostały wykonane/są wykonywane Data wykonania/okres wykonywania usługi
* 

Przedmiot – ilość  wykonanych 

wozokilometrów w komunikacji miejskiej Wartość 

  
      

     

     
 
* 
w rubryce należy wskazać rok wykonywania usługi i datę, jeżeli usługa została zakończona. 

1. Dowodami, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są: 
- poświadczenie (w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 

- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 

2. W miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, 

określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817). 

 

 

...................................................................................... 
imię i nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 

……………….………………… dnia…………………..…… 

 



Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg 

 

 

Znak sprawy: ZP – 03.2013                                                                                                                      załącznik   Nr 4 do oferty 
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Formularz cenowy –  PAKIET NR 2  

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

 „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej  

na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących ” – PAKIET NR 2 

1. Cena (brutto) wykonania zamówienia w pierwszym roku tj. w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 

(z uwzględnieniem orientacyjnej rocznej pracy przewozowej wykazanej w załączniku Nr 1 do wzoru umowy 

oraz dopuszczonego w umowie zwiększenia o 10%  ilości wzkm) wyliczona na potrzeby oceny ofert. 

Tabela 1 

L.p. Typ taboru 

Planowana ilość 

wzkm w okresie 

pierwszego roku 

trwania umowy 

 

cena bez  VAT 

jednego 

wozokilometra 

Wartość 

a b c d e = c x d 

1 Przewozy autobusami 

typu B 
512 500 

………. PLN ……………..………..PLN 

2 Przewozy autobusami 

typu C 
582 100 

………. PLN ………..……....……..PLN 

3 
Cena bez VAT ..………….……..……PLN

* 

4 
Stawka podatku VAT……..….%, tj.: 

 

….…….………………PLN
** 

5 
Cena (brutto) ……….………….……PLN

*** 

*
   Suma wartości wierszy 1, 2, kolumny „e”.  

** 
Wartość podatku VAT. 

***
 Suma wartości wierszy 3 i 4 kolumny „e”. 

Wartości wpisane w wierszach 3, 4 i 5 kolumny „e”, przenieść odpowiednio formularza OFERTY. 

 

 

 

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

                                             imię nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

                            (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 
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2. Cena całkowita (brutto) wykonania całości zamówienia tj. w okresie od 01.01.2014r.  

do 31.12.2020r. (przy uwzględnieniu stawek jednostkowych podanych w Tabeli 1, orientacyjnej 

łącznej pracy przewozowej wykazanej w załączniku Nr 1 do wzoru umowy oraz dopuszczonego 

w umowie zwiększenia o 10% ilości wzkm), na potrzeby wyliczenia kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

Tabela 2 

L.p. Typ taboru 

Planowana ilość 

wzkm w okresie 

trwania umowy 

cena bez  VAT 

jednego 

wozokilometra 

(przeniesiona 

odpowiednio 

z Tabeli 1) 

Wartość  

a b c d e = c x d 

1 Przewozy autobusami 

typu B 
3 171 600 

………. PLN ……………..………..PLN 

2 Przewozy autobusami 

typu C 
4 068 200 

………. PLN ………..……....……..PLN 

3 
Cena bez VAT ..………….……..……PLN

* 

4 
Stawka podatku VAT……..….%, tj.: 

 

….…….………………PLN
** 

5 
Cena (brutto) ……….………….……PLN

*** 

 

*
   Suma wartości wierszy 1, 2, kolumny „e”.  

** 
Wartość podatku VAT. 

***
 Suma wartości wierszy 3 i 4 kolumny „e”. 

 

 

 

   

              .................................................................................. 
                                                             imię nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

                                                                   (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 

………………… dnia………………… 
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UMOWA  Nr ZP-03-2013/03 

 

zawarta w dniu ……………..….. 2013r w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej  

w Elblągu  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, KRS Nr 0000131350, Kapitał zakładowy: 27.518.080,00 PLN, Regon Nr 170372066,

  NIP 578 – 21 – 60 – 222  

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowany przez:  

 

………………………………………………………. 

a ................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowany przez: 

………………………………………………………. 

Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP-03.2013 dla Pakietu Nr 3 w trybie przetargu 

nieograniczonego  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   

(jt. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  

 

§ 1.  

Słownik pojęć 

1. komunikacja miejska – gminne przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany w granicach Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących,  

z którymi zostało zawarte stosowne porozumienie;  

2. wozokilometr - wzkm – jednostka rozliczeniowa odpowiadająca drodze jednego kilometra 

wykonanej przez jeden autobus; 

3. cena jednego wozokilometra – cena jednego wozokilometra bez podatku VAT; 

4. System Elbląskiej Karty Miejskiej – System EKM – użytkowany przez Zamawiającego system 

informatyczny zapewniający pozycjonowanie pojazdów, przekazywanie danych o istotnych 

parametrach kursu, rozliczanie usług przewozowych oraz obsługę zbliżeniowych kart 

elektronicznych (EKM) stanowiących nośnik biletów; 

5. typ autobusu – rodzaj autobusu spełniający określone wymagania dotyczące minimalnej 

długości i (lub) całkowitej ilości miejsc pasażerskich; 

6. obsada taborowa – ilość i typ autobusów przypisanych do obsługi danej linii komunikacyjnej;  

7. wjazd – dojazd autobusu z bazy (Zajezdni) do pierwszego przystanku na trasie linii wykazanego  

w rozkładzie jazdy; 

8. zjazd - przejazd autobusu z ostatniego przystanku na trasie linii wykazanego w rozkładzie jazdy 

do bazy (Zajezdni). 
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§ 2.  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiot umowy obejmuje odpłatne świadczenie usług przewozowych w zakresie regularnego 

przewozu osób na liniach komunikacyjnych Nr 7, 9, 12, 16, 21, 22, 23, 100 na terenie Gminy 

Miasto Elbląg i gmin, z którymi zawarte zostało stosowne porozumienie. 

1.1. Parametry linii, w tym: numer linii, liczba i typ autobusów, ilość wozokilometrów  

dla każdego typu autobusów - zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do umowy  

dla Pakietu Nr 3 – „Charakterystyka linii w Pakiecie Nr 3”.  

Informacje dodatkowe, w tym trasy linii i lokalizacja przystanków są dostępne  

pod adresem internetowym http://www.rozklad.zkm.elblag.com.pl/ 

1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści załącznika 

Nr 1,w szczególności w zakresie liczby linii i ich nazewnictwa. 

1.3. Szacunkowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, wyrażony w wozokilometrach, 

wynikający z rozkładów jazdy (bez wjazdów, zjazdów) na wymienionych w ust.1, 

liniach  autobusowych wynosi:  

1) w okresie  od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. – ok. 1 134,3 tys. wzkm rocznie, w tym dla: 

a) autobusów typu A – 72,2 tys. wzkm;  

b) autobusów typu B – 293,5 tys. wzkm; 

c) autobusów typu C – 768,6 tys. wzkm;  

2) w okresie  od 01.01.2016r. do 31.12.2020r. – ok. 984,7 tys. wzkm rocznie, w tym dla: 

a) autobusów typu A -  78,2 tys. wzkm;  

b) autobusów typu B – 278,1 tys. wzkm; 

c) autobusów typu C – 628,4 tys. wzkm;  

3) łącznie w okresie  od 01.01.2014r. do 31.12.2020r. – ok. 7 192,1 tys. wzkm, w tym dla: 

a) autobusów typu A –   535,4 tys. wzkm;  

b) autobusów typu B – 1 977,5 tys. wzkm; 

c) autobusów typu C – 4 679,2 tys. wzkm;  

1.4. Planowaną na 2014r. ilość wozokilometrów dla poszczególnych linii określono 

w załączniku Nr 1. Począwszy od 2015 roku planowaną roczną ilość wozokilometrów, 

Zamawiający będzie ustalał na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy (bez wjazdów, 

zjazdów) terminów ferii i wakacji, dziennego zestawienia wzkm na liniach wynikającego 

z rozkładów jazdy i rozkładu dni kalendarzowych na dany rok tzn. ilość dni roboczych, 

sobót, niedziel i świąt. Informacja o zaplanowanej na dany rok ilość wzkm zostanie 

przekazana Wykonawcy w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego.   

1.5. Rozliczenie świadczonych usług będzie następowało w oparciu o faktycznie wykonaną 

ilość wzkm (bez wjazdów, zjazdów) przez każdy typ autobusów i cenę jednego wzkm  

dla każdego typu autobusu. 

http://www.rozklad.zkm.elblag.com.pl/
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1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w związku z koniecznością obsługi 

imprez masowych lub organizacją komunikacji specjalnej; 

2) zlecania doraźnych dodatkowych przewozów wynikających z potrzeby organizacji 

komunikacji zastępczej za wyłączone odcinki tras, w związku z doraźnymi remontami 

dróg i torowisk lub w związku z występującymi utrudnieniami w ruchu spowodowanymi 

awariami układu sieci drogowej i torowisk oraz wzmożonych przewozów pasażerskich  

w okresie Wszystkich Świętych lub z innych przyczyn uniemożliwiających 

funkcjonowanie komunikacji miejskiej zgodnie z zaplanowanym rozkładem jazdy; 

3) dokonywania zmian w rozkładach jazdy (w tym zmiany tras przebiegu linii, numeru linii, 

lub uruchomienia nowych wariantów tras) i wynikających z nich zmian obsad 

taborowych i ilości wzkm, zawieszenia lub likwidacji linii, jeżeli konieczność dokonania 

zmian będzie wynikała z prowadzonych przez Zamawiającego obserwacji  

i badań marketingowych rynku komunikacji miejskiej lub innych przyczyn, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zamówienia. 

1.7. Zmiany opisane w ust. 1.6. mogą skutkować: 

1) w roku 2014, zmniejszeniem do 20% lub zwiększeniem do 10% planowanej na ten rok 

liczby wzkm, liczonych oddzielnie dla każdego typu autobusu, przy czym łącznie zmiana 

nie może przekroczyć ±100.000 wzkm;  

2) począwszy od 2015 roku, zmniejszeniem do 20%, lub zwiększeniem do 10%, planowanej 

na dany rok liczby wzkm w każdym roku kalendarzowym trwania umowy, liczonych 

oddzielnie dla każdego typu autobusu, przy czym łącznie zmiana w danym roku nie może 

przekroczyć  ±100.000 wzkm w stosunku do roku poprzedniego. 

1.8. W okresie realizacji zamówienia łączny zakres zmian ilości wzkm nie może przekroczyć 

-20% lub +10% ogólnej liczby wzkm wskazanych w pkt 1.3ppkt 3.  

1.9. Zmiany, o których mowa w pkt 1.6 będą wprowadzane na podstawie dostarczanych 

przez Zamawiającego rozkładów jazdy i dziennego zestawienia wzkm na liniach  

bez konieczności zmiany treści umowy. 

1.10. W razie wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 1.6 Zamawiający przekaże 

Wykonawcy pisemną informację, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, natomiast 

w przypadku zawieszenia linii z dwumiesięcznym wyprzedzeniem,  bez konieczności 

sporządzania aneksu do umowy. 

1.11. W przypadkach nadzwyczajnych zdarzeń, zaistniałych z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego, a spowodowanych zamknięciem ruchu na drodze, wypadkiem 

drogowym, klęską żywiołową itp., Zamawiający może zmienić trasę lub rozkład jazdy 

bez zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1.10, a Wykonawca zobowiązuje się  

do wprowadzenia tych zmian w możliwie najkrótszym czasie. 

1.12. W przypadkach nadzwyczajnych zdarzeń, związanych z nieprzewidzianymi 

utrudnieniami w ruchu drogowym, Wykonawca skieruje autobusy na inną objazdową 

trasę, niezwłocznie informując o tym fakcie  Zamawiającego. 

1.13. Usługi przewozowe będą realizowane zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego 

rozkładami jazdy i wynikającym z nich dziennym zestawieniem wozokilometrów  

na liniach. Rozkład jazdy na 2014 rok stanowi załącznik Nr 2 do umowy. Dzienne 

zestawienie wzkm na liniach na 2014 rok stanowi załącznik Nr 3 do umowy. 
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1.14. Wykonawca będzie prowadził sprzedaż biletów w autobusach kursujących na liniach 

objętych Pakietem Nr 3 za wynagrodzeniem, na podstawie odrębnej umowy stanowiącej 

załącznik Nr 4 do umowy – Umowa sprzedaży biletów.  

 

§ 3.  

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

z wykorzystaniem autobusów spełniających wymagania określone w przepisach ustawy  

z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58 poz.515  

z późn.zm.) i przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy, a w szczególności 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r.  

w sprawie warunków technicznych autobusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

(Dz.U. z 2003r. Nr 32 poz.262 z późn.zm.), odnoszących się do autobusów miejskich  

i regularnej komunikacji publicznej. 

1.1. Wykonawca, w celu realizacji zamówienia, zobowiązany jest do wykonywania usług 

przewozowych autobusami w wersji miejskiej, spełniającymi wymagania zawarte 

w załączniku Nr 5 do umowy, w liczbie: 

1) 2 szt. autobus typu  A; 

2) 4 szt. autobusów typu  B; 

3) 11 szt. autobusów typu  C (od 2016r. – 9 szt.); 

1.2. Wskazane w ust.1, pkt 1.1 ppkt 1,2,3 liczby poszczególnych typów autobusów stanowią 

ilości minimalne, niezbędne do wykonywania usług przewozowych na liniach objętych 

Pakietem Nr 3 - bez autobusów rezerwowych.  

1.3. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania niezbędną liczbą autobusów 

rezerwowych, gwarantujących ciągłą obsługę linii autobusami wymaganego typu.  

1.4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przez Wykonawcę usług autobusami typu C 

w miejsce wymaganych autobusów typu B lub A, jak również autobusami typu B  

w miejsce wymaganych autobusów typu A. 

1.5. Zamawiający, w okresie trwania umowy, w przypadkach potwierdzonych badaniami 

napełnienia autobusów, zastrzega sobie możliwość zmian w strukturze typów autobusów 

na poszczególnych liniach (w ramach wymaganej liczby poszczególnych typów 

autobusów) – opisanych w załączniku Nr 3 do umowy. Zakres rzeczowy zmian  

dla każdego typu autobusu (wyrażony w wzkm) opisano w §2 ust.1.pkt 1.7.  

1.6. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w realizacji usług. 

2. Realizowanie usług przewozowych wg rozkładu jazdy - załącznik Nr 2 do umowy, autobusami 

spełniającymi wymagania określone w załączniku Nr 1 i Nr 5 do umowy, wykazanymi przez 

Wykonawcę w „Wykazie taboru”, o którym mowa w ust. 3. 

3. Dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej do 13.12.2013r., wykazu taboru wraz z kserokopiami 

dowodów rejestracyjnych autobusów oraz innych dokumentów potwierdzających podane dane, 

w tym dokumenty potwierdzające zamiar świadczenia usługi nowymi autobusami np. umowy 

zakupu – według wzoru określonego w załączniku  Nr 7 do umowy- zwanego dalej „Wykazem 
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taboru”. W wykazie należy uwzględnić wszystkie autobusy, za pomocą których Wykonawca 

zamierza świadczyć usługi, łącznie z autobusami rezerwowymi. W terminie do 20.12.2013r. 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie przeglądu autobusów pod względem 

spełnienia wymaganych warunków. 

3.1. W przypadku opisanym w §1. ust. 5 załącznika Nr 5 do umowy, Wykonawca powinien 

podać w „Wykazie taboru” każdy nowy autobus, który zamierza skierować  

do świadczenia usług oraz autobus, przy pomocy którego świadczył będzie usługi  

do momentu wprowadzenia nowego autobusu.  

4. Począwszy od 2014r. dostarczanie Zamawiającemu, najpóźniej do 20 grudnia każdego roku, 

„Wykazu taboru”, którym będzie świadczył usługi w roku kolejnym wraz z kserokopiami 

dowodów rejestracyjnych autobusów oraz innych dokumentów potwierdzających dane. 

5. W przypadku zamiaru wprowadzenia zmian do „Wykazu taboru”, Wykonawca poinformuje  

Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed planowaną zmianą. 

Informacja pisemna powinna zawierać: 

5.1. w przypadku dopisania autobusu do „Wykazu taboru”: 

markę i typ autobusu, nr rejestracyjny, nr ewidencyjny, rok produkcji, długość, ilość 

miejsc w pojeździe i rodzaj podłogi autobusu wprowadzanego, 

5.2. w przypadku wykreślenia autobusu z „Wykazu taboru”: 

markę, typ i nr rejestracyjny autobusu, który zamierza wycofać z obsługi linii.   

Po zaakceptowaniu zmian przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi zaktualizowany  

na dzień wprowadzenia zmiany „Wykaz taboru”. Zmiany w „Wykazie taboru” będą każdorazowo 

powodować ponowne przeliczenie średniego wieku taboru, o którym mowa w §1 ust. 4 załącznika 

Nr 5 do umowy. 

6. Posiadanie  zaświadczeń, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r Nr 5 poz. 13 z późn. zm.), niezbędnych  

do realizacji usług przewozowych na liniach objętych umową. 

7. Wyposażenie i oznakowanie autobusów zgodnie z §3 i §4 załącznika Nr 5 do umowy – 

„Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi”, w szczególności wyposażenie w urządzenia 

umożliwiające współpracę z Systemem EKM. 

8. Umieszczanie w autobusach aktualnych informacji dotyczących komunikacji miejskiej, 

przekazywanych przez Zamawiającego zgodnie z §4 ust. 6 załącznika Nr 5 do umowy. 

9. Utrzymywanie porządku i czystości w autobusach oraz usuwanie zanieczyszczeń powstałych 

podczas ich eksploatacji, utrudniających przebywanie w pojeździe. W okresie zimowym 

usuwanie błota pośniegowego. 

10. Zapewnienie właściwego ubioru kierowców autobusów tak, by ich wygląd był schludny 

i estetyczny oraz zamieszczenie we wskazanym, widocznym dla pasażera miejscu 

identyfikatora kierowcy, zgodnie z §6 ust. 1 załącznika Nr 5 do umowy. 

11. Informowanie pasażerów o zmianach w funkcjonowaniu linii w sytuacjach awaryjnych. 
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12. Wycofanie z ruchu autobusu w przypadku stwierdzenia awarii, co najmniej połowy 

zainstalowanych kasowników. Należy uwzględnić oddzielnie kasowniki biletów papierowych 

i kasowniki Systemu EKM. 

13. Prowadzenie sprzedaży biletów komunikacji miejskiej przez prowadzących autobusy zgodnie  

z odrębną umową – załącznik Nr 4 do umowy. 

14.  Realizacja zmian wprowadzonych przez Zamawiającego w zakresie tras linii 

komunikacyjnych, rozkładów jazdy i rozmieszczenia przystanków. O wprowadzanych 

zmianach Zamawiający będzie informował Wykonawcę z wyprzedzeniem określonym w §2 

ust1 pkt 1.10 i 1.11. 

15. Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji mających wpływ na funkcjonowanie 

komunikacji, w tym o kolizjach i zdarzeniach w ruchu drogowym wymuszających ewentualne 

objazdy powodujące zmniejszenie lub zwiększenie planowanej ilości wozokilometrów  

w stosunku do obowiązujących rozkładów jazdy, jak również o zauważonych dewastacjach 

infrastruktury przystankowej (wiaty, tablice, słupki przystankowe, rozkłady jazdy, kosze, 

ławki). 

16. Przekazywanie faxem lub pocztą elektroniczną każdego dnia roboczego do godziny 10
00 

raportów z wykonania usługi przewozowej z dnia poprzedniego, zawierających dzienną ilość 

wykonanych wozokilometrów, z podziałem na poszczególne typy autobusów (A, B i C),  

oraz opis zdarzeń mających na nią wpływ w danym dniu oraz ilość niewykonanych kursów 

z podaniem przyczyny ich niewykonania. Informacje za soboty, niedziele i święta Wykonawca 

przekaże w pierwszym dniu roboczym  następującym po dniu wolnym. Zamawiający uzgodni  

z Wykonawcą wzór i sposób przekazywania raportów po podpisaniu umowy. 

17. Uzgadnianie z Zamawiającym ilości rzeczywiście przejechanych wozokilometrów oraz 

uchybień wykazanych w raporcie, o którym mowa w ust. 16.  

18. Udzielanie pisemnych odpowiedzi na przesłane przez Zamawiającego skargi i wnioski 

pasażerów oraz notatki prasowe dotyczące realizacji usług w ramach umowy: 

18.1. w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu korespondencji w przypadkach, gdy 

ostatecznej odpowiedzi wnoszącemu skargę udziela Zamawiający,  

18.2. w ciągu 14 dni kalendarzowych gdy ostatecznej odpowiedzi udziela Wykonawca oraz 

przekazanie Zamawiającemu kopii odpowiedzi. 

19. Znajomość i przestrzeganie przepisów porządkowych i regulaminów obowiązujących 

w pojazdach komunikacji miejskiej w Elblągu. 

20. Współpraca z kontrolerami biletów polegająca na wykonywaniu przez kierowców poleceń 

kontrolerów w szczególności: blokady kasowników, informowania o zdarzeniach mających 

związek z dokonywaną kontrolą, zatrzymywania lub zmiany trasy autobusu z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów o ruchu drogowym. 

21. Udzielanie przez kierowców, w razie potrzeby, pomocy osobom niepełnosprawnym  

przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu. 
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22. Wykonywanie dodatkowych obowiązków  nałożonych przez Zamawiającego w uzgodnieniu 

z Wykonawcą niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym 

Systemu EKM. 

23. Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji o ujawnieniu okoliczności 

wskazujących na wystąpienie zagrożenia utraty płynności finansowej Wykonawcy  

wraz z oświadczeniem, czy w związku z powyższym wykonywanie usług publicznego 

transportu zbiorowego, na podstawie niniejszej umowy jest zagrożone. 

24. Współpraca przy tworzeniu i aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania 

przewozów, tzn. zgłaszanie propozycji: 

24.1. dotyczących liczby wykonywanych kursów, 

24.2. wprowadzenia dodatkowych kursów, 

24.3. likwidacji kursów, 

24.4. dotyczących zmiany czasów przejazdów między przystankami, 

24.5. zmiany godzin odjazdów.  

25. Informacje, o których mowa w ust. 24  Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać na piśmie 

Zamawiającemu w każdym przypadku, gdy w trakcie realizacji usług będących przedmiotem 

niniejszej umowy stwierdzi zasadność wprowadzenia zmian. Ponadto na wniosek 

Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym Wykonawca zobowiązany będzie 

przedstawić swoje uwagi w zakresie, o którym mowa w ust. 24.  

 

§ 4.  

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zapłata na rzecz Wykonawcy za wykonane usługi będące przedmiotem umowy, według  zasad 

określonych w niniejszej umowie. 

2. Nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy zarządzanych przez Zamawiającego przystanków i pętli 

autobusowych oraz ich utrzymanie wraz z infrastrukturą w stanie umożliwiającym świadczenie 

usług przewozowych objętych umową oraz uzgadnianie zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych z ich właścicielami lub zarządzającymi. 

3. Opracowywanie rozkładów jazdy dla linii objętych umową i podawanie ich do publicznej 

wiadomości na wszystkich przystankach komunikacyjnych wymienionych w rozkładzie jazdy. 

4. Współpraca z Wykonawcą przy tworzeniu i aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy 

funkcjonowania przewozów w zakresie określonym w §3. ust. 24. 

5. Dystrybucja biletów komunikacji miejskiej. 

6. Przekazywanie Wykonawcy informacji dotyczących zakresu usług, niezbędnych  

do sporządzania sprawozdań, wykazów, statystyk itp. 

7. Rozpatrywanie propozycji Wykonawcy w zakresie  poprawy i usprawnienia funkcjonowania 

komunikacji miejskiej. 
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8. Rozpatrywanie skarg i wniosków pasażerów dotyczących funkcjonowania komunikacji 

miejskiej. 

9. Pozostałe obowiązki wynikające z umowy wraz z załącznikami. 

 

§ 5.  

Wartość umowy 

1. W 2014 r. maksymalna nominalna wartość netto zamówienia wynosi: ................................ zł 

(słownie: .........................................................) zaś wartość brutto zamówienia wynosi: 

.......................... zł (słownie: ...................................................................................). 

2. Na kolejne lata obowiązywania umowy maksymalna nominalna wartość brutto zamówienia 

zostanie ustalona w stosownych aneksach do niniejszej umowy, według postanowień zawartych 

w §6 ust.7 i następne. 

§ 6.  

Zasady rozliczania usług 

1. Usługi rozliczane będą na podstawie danych uzyskanych z użytkowanego przez Zamawiającego 

Systemu Elbląskiej Karty Miejskiej oraz dostarczonych przez Wykonawcę raportów, o których 

mowa w §3 ust. 16, po ich uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. W przypadku 

braku uzgodnień jako ostateczne będą przyjmowane dane uzyskane z Systemu Elbląskiej Karty 

Miejskiej. 

2. Ustala się dekadowy (tj. od 1 dnia miesiąca do 10 dnia, od 11 do 20 dnia oraz od 21 dnia  

do ostatniego dnia miesiąca)  okres rozliczania wykonanej usługi przewozowej.   

3. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonaną w danej dekadzie usługę przewozową stanowi 

kwota  wyrażona sumą iloczynów faktycznie wykonanych wozokilometrów (bez wjazdów 

i zjazdów) wymaganym typem autobusów i ceny jednego wozokilometra dla określonego typu 

autobusu,  powiększona o podatek VAT. 

4. Do rozliczenia wynagrodzenia za usługę przewozową stosowana będzie cena  jednego 

wozokilometra.  

5.  Cena jednego  wozokilometra,  obowiązująca w 2014 roku (zgodnie z formularzem cenowym 

dla pakietu Nr 3 stanowiącym załącznik Nr 4 do oferty)  wynosi: 

5.1. dla autobusu typu A -………….. zł. 

(słownie: ………………………………………………………. za jeden wozokilometr) 

5.2. dla autobusu typu B - ………….. zł. 

(słownie: ………………………………………………………. za jeden wozokilometr) 

5.3. dla autobusu typu C - ………….. zł. 

(słownie: ………………………………………………………. za jeden wozokilometr) 

6. Wykonawca w miejsce wymaganych autobusów typu A może wprowadzić autobus typu B  

lub C z tym, że zapłata za wykonane wozokilometry nastąpi wg ceny za wozokilometr autobusu 

typu A. W przypadku zastąpienia wymaganego autobusu typu B autobusem typu C, zapłata  

za wykonane wozokilometry nastąpi wg ceny za wozokilometr autobusu typu B. 
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7. Ceny za jeden wozokilometr, określone w ust. 5 podlegają  waloryzacji.  

8. Waloryzacja cen za jeden wozokilometr będzie dokonywana na pisemny wniosek Wykonawcy, 

złożony do Zamawiającego nie później niż do 15 września każdego roku obowiązywania 

umowy, we wrześniu, z mocą obowiązującą od pierwszego stycznia następnego roku 

obowiązywania niniejszej umowy. Pierwsza waloryzacja będzie dokonana na wniosek 

Wykonawcy, złożony do Zamawiającego nie później niż do 15 września 2014 roku, we 

wrześniu 2014 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.  

9. Stawkami bazowymi dla przeprowadzenia waloryzacji będą ceny 1 wzkm obowiązujące 

w roku, w którym dokonywana będzie waloryzacja.  

10. Przyjmuje się następujący algorytm waloryzacji (niezależnie od rodzaju paliwa stosowanego 

do napędu autobusu):  

10.1. 25% stawki bazowej, o której mowa w ust. 9 zostanie zwaloryzowana wskaźnikiem 

wzrostu cen paliw płynnych przyjętym na podstawie raportu uznanej krajowej instytucji 

(aktualnie Polska Izba Paliw Płynnych) monitorującej rynek paliw;  

10.2. 75% stawki bazowej, o której mowa w ust. 9 zostanie zwaloryzowana wskaźnikiem 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Główny Urząd 

Statystyczny.  

10.3. Podział stawki bazowej na części składowe zgodnie z pkt 10.1. i 10.2. Zamawiający 

obliczy z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku, czyli do jednego grosza. 

Jeżeli w wyniku zaokrągleń suma części składowych ceny za jeden wozokilometr  

nie będzie równa stawce bazowej, dla uzyskania zgodności zostanie odpowiednio 

dostosowana część stawki opisana w pkt 10.1.(zostanie pomniejszona lub powiększona  

o jeden grosz). 

11. Wskaźniki waloryzacji liczone będą dla okresu od 1 września roku poprzedzającego  

do 31 sierpnia roku, w którym dokonywana jest waloryzacja, przy czym pierwszy okres 

waloryzacji obejmował będzie okres od 1 września 2013r. do 31 sierpień 2014r.  

12. Zmiana ceny 1 wzkm wozokilometra dokonana w wyniku waloryzacji nastąpi w drodze 

pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

13. Ustala się minimalny poziom wykonania usługi przewozowej w okresie dekady w wysokości 

nie mniejszej niż 98% wozokilometrów rozkładowych (rozumianych jako suma 

wozokilometrów wykonanych przez wszystkie typy autobusów, zgodnie z załącznikiem Nr3  

do umowy).  

14. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie usług z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy np. ekstremalne warunki pogodowe, awarie infrastruktury 

miejskiej, długotrwałe zatory w ruchu, doraźne wstrzymanie ruchu  na polecenie Policji, 

Zamawiającego lub innych uprawnionych do tego organów, ustala się, iż rozliczenie  

za zaplanowane, a niewykonane kursy będzie dokonane z zastosowaniem ceny jednego 

wozokilometra obniżonej o 50% obowiązującej dla poszczególnych wymaganych typów 

autobusów, za każdy utracony  wozokilometr. 

15. Wynagrodzenie nie przysługuje za: 

15.1. wozokilometry kursów rozpoczętych, a nie wykonanych do końca trasy z winy 

Wykonawcy, 

15.2. wozokilometry kursów, które w wyniku opóźnienia z winy Wykonawcy zostały 

zrealizowane po następnym kursie rozkładowym. 

16. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. 
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17. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo wystąpić 

do Zamawiającego o odsetki za zwłokę wg obowiązujących przepisów o odsetkach 

ustawowych. 

§ 7.  

Kontrola realizacji usług 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli usług pod względem ilości wykonanych wzkm 

oraz przestrzegania warunków umowy. 

2. Zakres   i  zasady  kontroli   wskazano w załączniku Nr 6 do umowy  „Zasady  kontroli  usług  

przewozowych”. 

3. Ustala się dekadowy okres oceny jakości usług i naliczania kar umownych. Za ten okres 

Zamawiający wystawi  łączną notę księgową opiewającą na łączną kwotę naliczonych kar 

umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę kwoty naliczonych kar umownych z kwotą 

wynagrodzenia za wykonaną w danej dekadzie usługę przewozową, zgodnie z art. 498 Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 8.  

Nienależyte wykonanie umowy 

1. Za nienależyte wykonanie usług Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych 

wyrażonych wielokrotnością ceny za jeden wozokilometr, obowiązującej w dacie stwierdzenia 

nieprawidłowości, dla wymaganego typu taboru za każde stwierdzone uchybienie: 

Tabela Nr 1. 

Lp. Określenie uchybienia 

Wielokrotność ceny  

za jeden wzkm  

dla wymaganego  

typu autobusu 

1.  
Niewykonanie pierwszego lub ostatniego kursu ujętego w rozkładzie 

jazdy dla linii 
x 30 

2.  Niewykonanie kursu (z zastrzeżeniem pkt 1) x 20 

3.  Kurs wykonany z przyspieszeniem w stosunku do rozkładu jazdy x 15 

4.  
Kurs wykonany z opóźnieniem większym niż trzy minuty  

w   stosunku do  rozkładu jazdy 
x 10 

5.  Kurs wykonany autobusem  nie ujętym w  „Wykazie taboru” x 5 

6.  Kurs wykonany autobusem o pojemności mniejszej niż wymagana x 10 

7.  Niesprawny kasownik  x 10 
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Lp. Określenie uchybienia 

Wielokrotność ceny  

za jeden wzkm  

dla wymaganego  

typu autobusu 

8.  
Kod kasownika biletów papierowych niezgodny z opisanym   

w § 3.pkt 5 załącznika Nr 5 
x 10 

9.  Brak możliwości zakupienia biletu u kierowcy x 20 

10.  
Niesprawny lub niespełniający wymagań zawartych w § 3.pkt 6 

ppkt 6.1 załącznika Nr 5, system wewnętrznej zapowiedzi głosowej 
x 10 

11.  
Niesprawne lub niespełniające wymagań zawartych w § 3.pkt 1 i 2 

załącznika Nr 5, tablice informacyjne 
x 10 

12.  
Niesprawny lub niespełniający wymagań zawartych w § 3.pkt 3 

ppkt 3.3 załącznika Nr 5, system monitoringu 
x 10 

13.  
Temperatura powietrza w przedziale pasażerskim nie zgodna 

z wymaganiami opisanymi w § 4. ust.9 załącznika Nr 5 
x 20 

14.  
Brak należytego oświetlenia  wewnątrz autobusu opisanego w § 4. 

ust.8 załącznika Nr 5 
x 10 

15.  
Oznakowanie autobusu niezgodne z wymogami opisanymi 

w § 4. ust.5 załącznika Nr 5 
x 10 

16.  
Brak w wyznaczonych miejscach ogłoszeń taryfowych, porządkowych 

i innych informacji opisanych w § 4. ust.6 załącznika Nr 5 
x 20 

17.  
Niespełnienie wymagań wymienionych w § 4. ust.1 załącznika Nr 6 

w zakresie przygotowania autobusu do pracy na linii 
x 30 

18.  
Realizowanie przewozów autobusem niespełniającym wszystkich 

wymagań zawartych w § 4. ust.1 i ust.2 załącznika Nr 6 
x 15 

19.  
Niewłaściwy ubiór kierowcy lub  niezamieszczenie identyfikatora 

kierowcy zgodnie z § 6. ust.1 załącznika Nr 5 
x 10 

20.  Przewóz pasażerów w części autobusu wydzielonej dla kierowcy x 10 

21.  
Prowadzenie przez kierowcę podczas jazdy długotrwałych rozmów  

z innymi osobami, bezpośrednio lub przez telefon  
x 10 

22.  
Palenie przez kierowcę w pojeździe tytoniu lub papierosów w każdej 

postaci 
x 10 

23.  Niezatrzymanie się na przystanku x 20 

24.  Jazda z otwartymi drzwiami x 20 
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Lp. Określenie uchybienia 

Wielokrotność ceny  

za jeden wzkm  

dla wymaganego  

typu autobusu 

25.  Uzasadniona skarga pasażera w związku z § 6. ust.3 załącznika Nr 5 x 10 

26.  
Utrudnianie kontroli pracownikom Zamawiającego lub osobom 

upoważnionym w tym zakresie przez Zamawiającego 
x 20 

 

1.1. Kary umowne określone w pkt. 1 - 6 Tabeli Nr 1, naliczane będą w odniesieniu do kursów. 

1.2. Kary umowne określone w pkt. 7 - 26 Tabeli Nr 1 naliczane będą za każdy stwierdzony  

przypadek. 

1.3. Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za nieprawidłowości określone w pkt. 1, 

2, 3 i 4  Tabeli Nr 1w przypadku, gdy nieprawidłowości wystąpiły z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy np. udokumentowanych zdarzeń w ruchu drogowym oraz ekstremalnych  

warunków pogodowych - nawałnica śniegowa, oberwanie chmury, gołoledź, huragan itp. 

1.4. Kary umowne nie będą naliczane za nieprawidłowości określone w pkt. 5, 10, 11, 12, 15, 

Tabeli Nr 1 w przypadku realizacji przewozów autobusem testowym, o którym mowa w §5 

ust.2 załącznika Nr 5 do umowy – „Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi”. 

2. W przypadku niewykonania z winy Wykonawcy ilości wzkm określonej w §6. ust. 13 umowy, 

Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 2000 krotności ceny za jeden wzkm dla 

autobusu typu C. 

3. W przypadku, gdy:  

3.1. średni wiek autobusów z „Wykazu taboru, nie spełnia wymogów  opisanych w §1 ust. 4 

załącznika Nr 5 do umowy – „Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi”, Zamawiający 

ma prawo naliczyć karę w wysokości 4000 krotności ceny za jeden wzkm obowiązującej dla 

autobusu typu C za każdą pełną dekadę świadczenia usług autobusami niespełniającymi 

opisanych wymogów; 

3.2. chociaż jeden autobus z „Wykazu taboru” nie spełnia wymogów opisanych w  § 2. pkt 1 do 7 

lub w § 3. pkt. 1 i 3 lub w § 4. ust. 2 i 3 załącznika Nr 5 do umowy – „Wymagania dotyczące 

taboru i jego obsługi”, Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 1000 krotności 

ceny za jeden wzkm obowiązującej dla autobusu typu C za każdą pełną dekadę świadczenia 

usług autobusami niespełniającymi opisanych wymogów. 

4. W przypadku wystąpienia jednocześnie sytuacji opisanych w ust. 2 i ust. 3 karę nalicza się 

tylko raz  przy czym zawsze przyjmuje się większą wartość kary opisanej w ust. 2 i ust. 3. 

5. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę „Wykazu taboru”, w terminie o którym 

mowa w §3 ust. 3 i ust. 4 umowy Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 1000 

krotności ceny za jeden wzkm obowiązującej dla autobusu typu C.   
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§ 9.  

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca odpowiada za należytą jakość wykonywania świadczonych usług przewozowych 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy i ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie 

przed Zamawiającym. 

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez niego 

usług, także poniesionych przez Zamawiającego na skutek rozwiązania umowy w przypadkach 

wykazanych w §11 ust. 3,4,5 umowy. 

3. W przypadku, gdyby wobec Zamawiającego skierowane zostały jakiekolwiek roszczenia osób 

trzecich powstałe w związku z usługami wykonywanymi przez Wykonawcę, Wykonawca 

przejmie wszelką odpowiedzialność z tego tytułu i we własnym zakresie zaspokoi takie 

roszczenia. 

4. W przypadku gdyby na mocy obowiązujących przepisów prawa albo orzeczenia sądu  

lub innego organu orzekającego Zamawiający zobowiązany zostałby do zaspokojenia roszczeń 

powstałych w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę usług, Wykonawca niezwłocznie 

pokryje takie szkody lub zwróci na rzecz Zamawiającego wszelkie kwoty jakie zostały 

wypłacone osobom lub podmiotom poszkodowanym.  

5. Wykonawca jest obowiązany do ubezpieczenia OC działalności na kwotę nie mniejszą niż 

500.000zł na każdy rok obowiązywania umowy. Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia 

we wskazanym zakresie. W kolejnych latach trwania umowy Wykonawca będzie przedstawiał 

dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej za kolejny rok  najpóźniej na 2 dni  przed datą 

wygaśnięcia poprzedniej polisy. W przypadku gdy Wykonawca, w okresie trwania umowy,  

nie opłaci składki ubezpieczenia OC działalności, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej 

opłacenia i żądania zwrotu kwoty od Wykonawcy.  

 

§ 10.  

Umowa obowiązuje w terminie od dnia 01stycznia 2014roku do dnia 31 grudnia 2020roku. 

 

§ 11.  

Rozwiązanie umowy 

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

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

Zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie ma skutek od chwili 

złożenia oświadczenia na tę okoliczność i nie dotyczy roszczeń z tytułu kar umownych, 

odszkodowań i wniesionego zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

2. W przypadku  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa 

w ust. 1, Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za usługi, które 

zostały wykonane do dnia jej rozwiązania. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy: 

3.1. w okresie kolejnych 30 dni  łączna  wielkość  przewozów wynikająca  z  rozkładów 
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jazdy  wykonana zostanie w stopniu niższym niż 90%, lub Wykonawca zaprzestanie 

wykonywania usług przewozowych przez okres dłuższy niż kolejne 2 dni kalendarzowe, 

3.2. Wykonawca powierzył  wykonanie przedmiotu zamówienia osobom trzecim. 

4. Zamawiający może również rozwiązać umowę po upływie 30 dniowego okresu wypowiedzenia 

w przypadku: 

4.1. nie spełnienia przez Wykonawcę w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 

wymogów opisanych w §1ust.3 załącznika Nr 5 do umowy,  

4.2. nie spełniania przez Wykonawcę wymogów opisanych w §1ust.4 załącznika Nr 5 do 

umowy,  przez okres dłuższy niż 1 rok kalendarzowy, 

4.3. ujawnieniu się okoliczności wskazujących na wystąpienie zagrożenia utraty płynności 

finansowej Wykonawcy, o której mowa w § 3 ust. 23 niniejszej umowy, 

4.4. zostanie ogłoszona likwidacja, rozwiązanie bądź przekształcenie Wykonawcy, 

4.5. zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, 

4.6. zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

4.7. Wykonawca w inny sposób rażąco naruszył postanowienia umowy. 

5. Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wygaśnięcia  

lub cofnięcia licencji, o której mowa w art. 5. ust 1. ustawy z dnia 6 września 2001r.  

o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2012r. poz. 1265). 

§ 12.  

Zmiana umowy 

1. Przewiduje się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:  

1.1. zmiany stawki podatku VAT; 

1.2. jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla publicznego transportu zbiorowego w Elblągu, 

uwzględnia oczekiwania społeczne w zakresie dostępności i jakości usług publicznych  

(korzyść ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna); 

1.3. jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony  

na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów 

prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia; 

1.4. działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach i mającego bezpośredni wpływ na realizację umowy. 

2. Wszelkie zmiany  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy,   z  wyłączeniem zmian,  o  których  mowa w § 2 ust. 1 

pkt.1.2. i 1.6. umowy  i  załączników Nr 2,  Nr 3 do umowy,   wymagają formy aneksu  

pod rygorem nieważności. 

 

§ 13.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy za okres od dnia rozpoczęcia 
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wykonywana usług przewozowych do dnia 31.12.2020 r. ustala się w wysokości 2,5% ceny 

brutto całego zamówienia, podanej w wierszu 6 Tabeli nr 2 załącznika Nr 4 do oferty – 

Formularz cenowy – Pakiet Nr 3 tj. ........................................................................................... zł 

(słownie:....................................................................................................................) i nie narusza 

uprawnień Zamawiającego z tytułu kar umownych, o których mowa w § 8. umowy.   

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie …….. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę.  

4. Rozwiązanie umowy  przez Zamawiającego w przypadkach wskazanych §11 umowy   

nie wpływa na ważność wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej  

za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

7. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, pozostawiając  

w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału 

dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu na jaki wniesiono zabezpieczenie. 

 

§ 14.  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności:  

1.1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych,  

(jt.Dz.U. z 2010r.Nr113, poz.759 z późn. zm.),  

1.2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r.Nr16,poz.93 z późn. zm.), 

1.3. ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe,  

(jt.Dz.U. z 2012r. poz.1173z późn. zm.), 

1.4. ustawa z dnia16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym  

(Dz.U z 2011r Nr 5, poz.13 z późn. zm.), 

1.5. ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym  

(jt. Dz.U. z 2012r. poz. 1265 z późn. zm.), 

1.6. obowiązującego prawa miejscowego w zakresie komunikacji miejskiej. 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.  

3. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na 

drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po  jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 15.  
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Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1. załącznik Nr 1 do umowy -Charakterystyka linii w pakiecie Nr 3; 

2. załącznik Nr 2 do umowy - Rozkłady jazdy; 

3. załącznik Nr 3 do umowy - Dzienne zestawienie wozokilometrów na liniach; 

4. załącznik Nr 4 do umowy - Umowa sprzedaży biletów; 

5. załącznik Nr 5 do umowy - Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi; 

6. załącznik Nr 6 do umowy - Zasady  kontroli  usług  przewozowych. 

7. załącznik Nr 7 do umowy– Wykaz taboru; 

 

 

 

Zamawiający          Wykonawca  



Znak sprawy: ZP – 03.2013                           załącznik Nr 1 do umowy - Pakiet Nr 3 

 

Charakterystyka linii w Pakiecie nr 3 

1. Pakiet nr 3 - obejmuje wykonanie usług przewozowych taborem Wykonawcy  na liniach autobusowych nr: 7, 9, 12, 16, 21, 22, 23, 100. 

2. Praca przewozowa od 01.01.2014r. do 31.12.2020r. - ok. 7 192,1 tys. wzkm, w tym: dla autobusów typu A – 535,4 tys. wzkm; typu B – 1 977,5 tys. wzkm; 

typu C – 4 679,2 tys. wzkm.  

3. Praca przewozowa przewidziana rozkładem jazdy na rok 2014 - ok. 1 134,3 tys. wzkm, w tym: dla autobusów typu A – 72,2 tys. wzkm; typu B – 293,5 tys. 

wzkm; typu C – 768,6 tys. wzkm. 

Lp Wyszczególnienie 
Nr linii 

7 9 12 16 21 22 23 100* 

1. Relacja 

Dworzec – 

Ogólna - 

Dworzec 

Dworzec - 

Odrodzenia 

Warszawska- 

Krasny Las/ 

Próchnik  

Ogólna – 

Gronowo 

Górne 

Bielnik – Pl. 

Słowiański – 

Bielnik 

Dworzec – 

Przezmark/ 

Sierpin 

Ogólna – 

Dąbrowa 

Dworzec - 

Odrodzenia 

2. 
Wozokilometry  na rok 

2014 (w tys. wzkm) 

typ A     35,8  10,3 26,1 

typ B  14,8 278,7      

typ C 324,7 140,2  253,8  49,9   

3. 

Szacowane 

wozokilometry do 

31.12.2020 r. 

(w tys. wzkm) 

typ A     250,2  102,3 182,9 

typ B  28,9 1 948,6      

typ C 2 274,1 281,6 
 

1 775,4  348,1 
  

4. 

Maksymalna ilość pojazdów 

(szczyt przewozowy) 

ro
k
 

szk
o
l. 

w
ak

acje 

ro
k
 

szk
o
l. 

w
ak

acje 

ro
k
 

szk
o
l. 

w
ak

acje 

ro
k
 

szk
o
l. 

w
ak

acje 

ro
k
 

szk
o
l. 

w
ak

acje 

ro
k
 

szk
o
l. 

w
ak

acje 

ro
k
 

szk
o
l. 

w
ak

acje 

ro
k
 

szk
o
l. 

w
ak

acje 

Rodzaj dnia 

Dzień 

roboczy 

typ A         1 1   1 1 1 1 

typ B     4 4           

typ C 4 4 2 2   4 4   1 1     

Sobota 

typ A         1 1     1 1 

typ B   2 2 1 1           

typ C 4 4     2 2         

Niedziela 

lub 

święto 

typ A         1 1     1 1 

typ B   1 1 1 1           

typ C 3 3     2 2         

5. 

Wymagana minimalna liczba 

pojazdów do realizacji usług 

w ramach pakietu 
2 pojazdy typu A;    4 pojazdów typu B;   11 pojazdów typu C (od 2016r. 9 szt. pojazdów typu C) 

*)linia nocna 
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Rozkład  jazdy na 2014r. 

Ze względu na objętość jest  do wglądu u Zamawiającego lub dostępny w wersji elektronicznej na 

stronie internetowej ZKM Spółki z o.o. pod adresem: http:// www.zkm.elblag.com.pl. 

Z chwilą podpisania umowy będzie stanowił załącznik Nr 2 do umowy. 

 

 

 

http://www.zkm.elblag.com.pl/
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Dzienne zestawienie wozokilometrów  - Pakiet nr 3 

według rozkładów obowiązujących od 01.09. do końca roku szkolnego. 

 

Dni robocze - ( poniedziałek - piątek ) 

Numer linii 
Numer 

brygady 

Typ 

autobusu 
Wyjazd Zjazd Ilość wozokilometrów 

7 

1 C 5:05 21:57 230,9 

2 C 4:25 22:59 258,1 

3 C 5:40 20:26 203,7 

4 C 5:55 23:36 244,5 

        Razem: 937,2 

9 
1 C 04:04/14:10 10:00/23:13 196,3 

2 C 4:32 23:30 258,1 

        Razem: 454,4 

12 

1 B 5:02 / 14:15 9:57 / 19:46 193,9 

2 B 4:30 23:32 371,5 

3 B 5:12 / 13:40 9:22 / 18:01 176,6 

4 B 5:30 16:47 220,7 

        Razem: 962,7 

16 

1 C 5:09 19:12 239,4 

2 C 4:31 23:02 319,6 

3 C 4:51 / 13:21 8:14 / 17:18 131,3 

4 C 5:57 / 13:47 8:34 / 17:44 117,5 

        Razem: 807,8 

21 1 A 04:55/12:30 9:31/18:51 127,1 

  

 
 

 

Razem: 127,1 

22 1 C 5:30 / 12:25 8:49 / 18:13 203,5 

        Razem: 203,5 

23* 1 A 5:20/14:30 07:50/16:40 50,0 

        Razem: 50,0 

100** 1 A 23:40 4:18 71,6 

        Razem: 71,6 

*)  dane przybliżone – kursy na linii będą uruchomione od 2014r.  

 **) linia nocna 
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      Sobota 

Numer 

linii 

Numer 

brygady 
Typ 

autobusu 
Wyjazd Zjazd Ilość wozokilometrów 

7 

1 C 5:05 21:46 230,9 

2 C 4:25 23:04 258,1 

3 C 5:40 20:31 203,7 

4 C 5:55 19:41 190,1 

        Razem: 882,8 

9 
1 C 4:04 23:05 252,4 

2 C 4:32 23:29 258,1 

        Razem: 510,5 

12 1 B 5:24 23:27 346,8 

        Razem: 346,8 

16 
1 C 5:31 17:09 202,1 

2 C 6:57 21:56 258,5 

        Razem: 460,6 

21 1 A 8:10 10:39 35,0 

        Razem: 35,0 

100* 1 A 23:40 4:18 71,6 

        Razem: 71,6 

*) linia nocna 

    

      

      Niedziela 

Numer 

linii 

Numer 

brygady 
Typ 

autobusu 
Wyjazd Zjazd Ilość wozokilometrów 

7 

1 C 5:40 21:44 244,5 

2 C 6:46 22:59 244,5 

3 C 5:07 19:40 217,3 

        Razem: 706,3 

9 1 B 6:00 23:28 235,6 

        Razem: 235,6 

12 1 B 5:00 21:48 317,4 

        Razem: 317,4 

16 
1 C 5:31 17:09 202,1 

2 C 6:57 21:56 258,5 

        Razem: 460,6 

21 1 A 7:43 10:24 35,0 

        Razem: 35,0 

100* 1 A 23:40 4:18 71,6 

        Razem: 71,6 

*) linia nocna 
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Dzienne zestawienie wozokilometrów - Pakiet nr 3 

 według rozkładów obowiązujących w okresie wakacji (od  pierwszego dnia wakacji szkol. do 31.08.) 

 

Dni robocze - ( poniedziałek - piątek ) 

Numer 

linii 

Numer 

brygady 

Typ 

autobusu 
Wyjazd Zjazd 

Ilość 

wozokilometrów 

7 

1 C 5:05 21:57 230,9 

2 C 4:25 22:59 258,1 

3 C 5:40 20:26 203,7 

4 C 5:55 23:36 244,5 

        Razem: 937,2 

9 
1 C 04:04/14:10 10:00/23:13 196,3 

2 C 4:32 23:30 258,1 

        Razem: 454,4 

12 

1 B 5:02 / 14:15 9:57 / 19:46 193,9 

2 B 4:30 23:32 371,5 

3 B 5:12 / 13:40 9:22 / 18:01 176,6 

4 B 5:30 16:47 220,7 

        Razem: 962,7 

16 

1 C 5:09 19:12 239,4 

2 C 4:31 23:02 319,6 

3 C 4:51 / 13:21 8:14 / 17:18 131,3 

4 C 5:57 / 13:47 8:34 / 17:44 117,5 

        Razem: 807,8 

21 1 A 04:55/12:30 9:31/18:51 127,1 

  

 
 

 

Razem: 127,1 

22 1 C 5:30 / 13:28 8:49 / 18:13 180,5 

        Razem: 180,5 

100* 1 A 23:40 4:18 71,6 

        Razem: 71,6 

*) linia nocna 
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      Sobota 

Numer 

linii 

Numer 

brygady 
Typ 

autobusu 
Wyjazd Zjazd 

Ilość 

wozokilometrów 

7 

1 C 5:05 21:46 230,9 

2 C 4:25 23:04 258,1 

3 C 5:40 20:31 203,7 

4 C 5:55 19:41 190,1 

        Razem: 882,8 

9 
1 C 4:04 23:05 252,4 

2 C 4:32 23:29 258,1 

        Razem: 510,5 

12 1 B 5:24 23:27 346,8 

        Razem: 346,8 

16 
1 C 5:31 17:09 202,1 

2 C 6:57 21:56 258,5 

        Razem: 460,6 

21 1 A 8:10 10:39 35,0 

        Razem: 35,0 

100* 1 A 23:40 4:18 71,6 

        Razem: 71,6 

*) linia nocna 

    

      

      Niedziela 

Numer 

linii 

Numer 

brygady 
Typ 

autobusu 
Wyjazd Zjazd 

Ilość 

wozokilometrów 

7 

1 C 5:40 21:44 244,5 

2 C 6:46 22:59 244,5 

3 C 5:07 19:40 217,3 

        Razem: 706,3 

9 1 B 6:00 23:28 235,6 

        Razem: 235,6 

12 1 B 5:00 21:48 317,4 

        Razem: 317,4 

16 
1 C 5:31 17:09 202,1 

2 C 6:57 21:56 258,5 

        Razem: 460,6 

21 1 A 7:43 10:24 35,0 

        Razem: 35,0 

100* 1 A 23:40 4:18 71,6 

        Razem: 71,6 

*) linia nocna 

     



Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg 
 

Znak sprawy: ZP – 03.2013                    załącznik Nr 4 do umowy 
wzór                                 

UMOWA SPRZEDAŻY BILETÓW Nr ..................... 

 

 

 
Zawarta w dniu ……………………… pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu 

Spółka z o.o. ul Browarna 90 82-300 Elbląg , wpisaną do rejestru  przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000131350, NIP 578-21-60-222, REGON 170372066, 

reprezentowanym przez: 

                                           

 ……………………………………………………..……………………….. 
 

zwanym w treści umowy Zarządem  

 

a ……………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez : 

 

……………………………………………………….. 

 

 zwanym w treści umowy Przewoźnikiem 

 

Mając na uwadze postanowienia § 2 ust. 1.14 i  § 3 ust.13 

umowy o świadczenie usług przewozowych………Nr …..z dnia  strony postanawiają  

co następuje: 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, zwanych dalej biletami, przez 

kierowców zatrudnionych przez Przewoźnika. Sprzedaż prowadzona będzie za pomocą 

urządzeń drukujących bilety (bileterek) w formie paragonu, zainstalowanych w pojazdach 

Przewoźnika w ramach Systemu EKM.  

 

§ 2 

 

1. Przewoźnik zobowiązuje się do sprzedaży biletów w sposób ciągły, w cenach zgodnie  

z obowiązującym cennikiem.         

2. Sprzedaż biletów może odbywać się wyłącznie z bileterek zainstalowanych w pojazdach 

Przewoźnika ……………………………………………………………………………..  

  

§ 3 

 

Przewoźnikowi przysługuje marża w wysokości 7,5 % z tytułu sprzedaży biletów.   

 

§ 4 

 

1. Na podstawie raportów sprzedaży Zarząd, co 10 dni, będzie wystawiał fakturę VAT  

za sprzedaż biletów ze wszystkich bileterek zamontowanych w pojazdach należących  

do Przewoźnika. 
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2. Termin zapłaty, w formie przelewu lub do kasy Zarządu wynosi 14 dni, od daty 

wystawienia faktury. Za termin uregulowania należności płatnej przelewem przyjmuje się 

datę wpływu środków na  rachunek bankowy Zarządu.  

 

 

3. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności, o której mowa wyżej Przewoźnik jest 

zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej. 

       

§ 5 

 

Zarząd zobowiązuje się do dostarczania Przewoźnikowi rolek termicznych do bileterek. 

Przewoźnik zobowiązuje się do utrzymywania zapasu w pojeździe co najmniej 2 rolek papieru 

do bileterek  w celu zapewnienia ciągłości sprzedaży biletów. 
§ 6 

 

Umowa zostaje zawarta  na czas określony nie dłuższy niż umowa przywołana na wstępie i może 

być  wypowiedziana przez każdą ze Stron  na piśmie z zachowaniem 14 dniowego okresu 

wypowiedzenia. 

 

§ 7 

 

Niewykonanie przez Przewoźnika jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, może  spowodować jej rozwiązanie, na podstawie oświadczenia Zarządu, ze skutkiem 

natychmiastowym a także naliczenie kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 tabeli Nr 1  

pkt 9 umowy przywołanej na wstępie, w przypadkach w niej wskazanych. 

 

 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2020r. 

 

§ 10 

 

Wszelkie spory wynikłe z umowy będzie rozstrzygał Sąd Rejonowy w  Elblągu. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

Zarząd         Przewoźnik  
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Wymagania dotyczące taboru i jego obsługi 

 

§ 1. 

Wymagania ogólne 

1. Wykonawca powinien dysponować taborem przeznaczonym do obsługi linii,  spełniającym 

wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu 

drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58 poz.515 z późn.zm.) i przepisach wykonawczych do niej  

dla autobusów miejskiej i regularnej komunikacji publicznej, w tym w szczególności 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r.  

w sprawie warunków technicznych autobusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

(Dz.U. z 2003r. Nr 32 poz.262 z późn.zm.). 

2. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług przewozowych  autobusem/autobusami 

zbudowanym/zbudowanymi przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji 

własnej, którego markę określa się jako "SAM". 

3. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług przewozowych autobusami wyprodukowanymi 

przed rokiem 2007 za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust.5.  

4. Średni wiek taboru w poszczególnych latach świadczenia usług wyliczony na dzień 1 stycznia 

danego roku kalendarzowego nie może być wyższy niż 8 lat za wyjątkiem sytuacji opisanej  

w ust.5.  

Poprzez średni wiek taboru autobusowego rozumie się średnią arytmetyczną wieku autobusów 

przewidzianych do świadczenia usługi w ramach zamówienia wymienionych w „ Wykazie 

taboru”. Średni wiek taboru obliczany będzie w kolejnych latach na dzień 1 stycznia każdego 

roku kalendarzowego (np. do obliczania średniego wieku taboru na dzień 1 stycznia 2015r.  

dla autobusów wyprodukowanych w 2014r. przyjmuje się wiek 1 rok, dla autobusów 

wyprodukowanych w 2010r. przyjmuje się wiek 5, itd.) 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza świadczyć usługi nowymi autobusami 

wyprodukowanymi w roku 2014, Zamawiający do czasu wprowadzenia nowego autobusu,  

nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, dopuszcza realizację usług 

przewozowych autobusami wyprodukowanymi w roku 2000 i później, w zamian za nowe  

a nie dostarczone jeszcze autobusy. Autobusy  te nie muszą spełniać wymagań opisanych w § 2. 

pkt 1. , w § 3.pkt 2., 3., 6., oraz w § 4. ust. 4.  

6. Autobusy przeznaczone do świadczenia usług przewozowych zostały podzielone na trzy typy, 

wg poniższych definicji:  

6.1. autobus typu A - długość autobusu nie mniej niż 6 m lub łączna pojemność (miejsca 

siedzące + stojące) minimum 35 miejsc, przy czym liczba  miejsc siedzących nie może 

być mniejsza niż 20% pojemności nominalnej; 

6.2. autobus typu B -  długość autobusu nie mniej niż 9 m lub łączna pojemność (miejsca 

siedzące + stojące) minimum 70 miejsc, przy czym liczba  miejsc siedzących nie może 

być mniejsza niż 20% pojemności nominalnej; 

6.3. autobus typu C - długość autobusu nie mniej niż 11,5 m lub łączna pojemność (miejsca 

siedzące + stojące) minimum 90 miejsc, przy czym liczba  miejsc siedzących nie może 

być mniejsza niż 20% pojemności nominalnej.  
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§ 2. 

Wymagania techniczne 

Na dzień rozpoczęcia wykonywania usługi autobusy muszą spełniać następujące parametry 

techniczne: 

1. Norma emisji spalin.  

Jednostki napędowe spełniające minimum normę EURO – 3. 

2. Liczba drzwi przeznaczonych dla wsiadania i wysiadania pasażerów, uruchamianych 

mechanicznie i zdalnie sterowanych przez kierowcę, po prawej stronie autobusu: 

2.1. dla autobusów typu A - co najmniej dwoje drzwi w układzie 1-2 (pierwsze drzwi 

pojedyncze; drugie drzwi podwójne) lub dwoje drzwi w układzie 2-2 (pierwsze i drugie 

drzwi podwójne); 

2.2. dla autobusów typu B - co najmniej dwoje drzwi w układzie 2-2 (pierwsze i drugie 

drzwi podwójne) lub troje drzwi, z których przynajmniej środkowe są podwójne; 

2.3. dla autobusów typu C - co najmniej troje drzwi, z których przynajmniej środkowe są 

podwójne. 

3. Liczba otwieranych okien (przesuwnych lub uchylnych) w części pasażerskiej: 

3.1. w autobusach typu A i B co najmniej 2 okna;  

3.2. w autobusach typu C co najmniej 4 okna (co najmniej 2 okna pod warunkiem 

wyposażenia autobusu w dodatkową wymuszoną wentylację nawiewową z oddzielnym 

zasilaniem). 

4. Liczba uchylnych wywietrzników (klap) dachowych: 

4.1. w autobusach typu A co najmniej 1 wywietrznik dachowy;  

4.2. w autobusach typu B i C co najmniej 2 wywietrzniki dachowe (dopuszcza się jeden  

pod warunkiem, że liczba okien otwieranych w przedziale pasażerskim wynosi nie mniej 

niż 8).  

5. Miejsce i odpowiednie zabezpieczenie dla wózka inwalidzkiego w każdego typu autobusie. 

6. Poręcze poziome i pionowe oraz uchwyty w obrębie drzwi i miejsc dla osób stojących 

w kolorze żółtym (RAL 1023), malowanych proszkowo. 

7. Poziom podłogi.  

Wszystkie autobusy z niską podłogą (brak stopnia w drugich drzwiach autobusu i wysuwana 

platforma) oraz odpowiednio pomalowane lub oklejone krawędzie stopni w autobusach  

(żółte pasy) dla osób z dysfunkcją wzroku. 

 

§ 3. 

Wyposażenie dodatkowe 

Na dzień rozpoczęcia wykonywania usługi autobusy muszą posiadać następujące wyposażenie 

dodatkowe: 

1. Elektroniczne tablice. 

1.1. Wszystkie autobusy wyposażone w elektroniczne tablice kierunkowe: 

1) tablicę czołową z przodu autobusu z  numerem linii i nazwą przystanku końcowego, 
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2) tablicę boczną z boku autobusu umieszczoną między pierwszymi a drugimi drzwiami 

z numerem linii, nazwą przystanku początkowego i końcowego  

oraz  wyszczególnieniem ważniejszych ulic na trasie przebiegu, 

3) tablicę tylną z tyłu autobusu z  numerem linii, 

4) tablice elektroniczne muszą być wykonane w oparciu o diody LED koloru 

bursztynowego (pomarańczowego), 

5) tablice muszą posiadać system adaptujący jasność świecenia do warunków 

panujących na zewnątrz autobusu, 

6) tablice powinny być sterowane z kabiny kierowcy, powinny być trwale zamocowane 

w pojeździe i zapewniać ich czytelność dla pasażerów w każdych warunkach 

pogodowych w dzień i w nocy, 

7) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnić z Zamawiającym szczegółową treść  

i sposób prezentowania informacji wyświetlanych na tablicach;  

2. Dodatkowe oznakowanie dla osób niedowidzących:  

2.1. tablica z numerem linii o wymiarach 30x30 cm (czarne cyfry na białym tle) umieszczona 

w prawym dolnym rogu z przodu autobusu. 

3. Monitoring wizyjny. 

3.1. Wszystkie autobusy wyposażone w system monitoringu zapewniający nagrywanie  

w sposób ciągły zdarzeń wewnątrz autobusu i późniejsze ich odtwarzanie. 

3.2. W autobusie musi być umieszczona w formie tekstowej łatwo dostrzegalna informacja  

o objęciu autobusu monitoringiem, zawierająca dane podmiotu prowadzącego 

monitoring oraz w formie piktogramu kamery, który jest graficznym znakiem 

informującym o stosowaniu monitoringu. 

3.3. System monitoringu powinien: 

1) składać się z minimum trzech kamer kolorowych w obudowach odpornych  

na uszkodzenia mechaniczne, o rozdzielczości minimum 500 linii lub, w przypadku 

kamery cyfrowej, minimum 1,3 MPix, czułości minimum 0,1 lx, z czego jedna 

rejestrująca pracę kierowcy, reszta rejestrująca całe wnętrze autobusu. 

2) posiadać cyfrowy rejestrator ze znakiem wodnym zdolny zapisywać obraz 

o rozdzielczości  PAL min. 720 x 576 lub, w przypadku kamer cyfrowych, minimum 

1,3 MPix (1280x1024) z prędkością minimum 20 klatek/sekundę/kanał (kamerę), 

zapewniający ciągły zapis minimum 120 godzin nagrania, 

3) zapewniać kierowcy podgląd sytuacji w autobusie na monitorze kolorowym LCD  

o przekątnej minimum 7” z pojedynczej kamery oraz  wszystkich kamer jednocześnie,  

4) zapewnić przeglądanie zapisanego materiału po wyznaczeniu daty, czasu i kamery. 

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie   

do 24 godzin na każdorazowe żądanie zamawiającego zapisu obrazu z dowolnego 

autobusu i przedziału czasowego z ostatniego tygodnia (siedmiu dni) lub urządzenia 

zapewniające odczyt danych z autobusu wraz z niezbędnym oprogramowaniem. 

4. System Elbląskiej Karty Miejskiej (System EKM). 

4.1. Autobusy powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiające pracę w ramach 

użytkowanego przez Zamawiającego Systemu EKM. 
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4.2. Zamawiający oświadcza, że z Systemem EKM w pełni współpracują podzespoły 

produkowane przez firmę R&G PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu. 

4.3. Wyposażenie powinno: 

1) zapewniać pełną obsługę kart bezstykowych Systemu EKM,  

2) pozwalać na sprzedaż przez kierowców biletów zgodnych z obowiązującą taryfą,  

3) przesyłać do systemu dane o: 

a) skasowaniach biletów, 

b) rzeczywistym położeniu autobusu, 

c) zatrzymaniu się na przystanku, 

d) otwarciu drzwi, 

e) włączeniu ogrzewania, 

f) inne dane wynikające z ewentualnego rozszerzenia przez zamawiającego 

systemu EKM;  

4) przyjmować z Systemu EKM aktualne rozkłady jazdy i obowiązujące taryfy biletowe.  

4.4. Zamawiający wymaga, aby kasowniki kart bezstykowych zamontowane były w sposób 

następujący: przy pierwszych i ostatnich drzwiach po jednym a przy środkowych dwa 

(po każdej stronie wejścia). 

4.5. Zamawiający oświadcza, że dysponuje następującymi elementami Systemu EKM: 

1)  panele sterujące SRG-3100P/3,  

2) kasowniki kart bezstykowych KRG-6B3NG,  

3) moduł komunikacyjne St-TR-3000-M4/GPW,  

4) zintegrowane anteny GPS – GSM, 

5)  kasy fiskalne – bileterki KF-3000A/1E  

4.6. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, na podstawie odrębnej umowy użyczy 

elementy Systemu EKM wymienione w §3 pkt 4 ppkt 4.5 załącznika Nr 5 do umowy; 

montażu wyposażenia dokona Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszty 

montażu w całości obciążają Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się  

do jednokrotnego  przeszkolenia  każdego kierowcy Wykonawcy w zakresie obsługi 

panelu sterującego i kasy fiskalnej – bileterki. 

4.7. Zamawiający informuje, że panel sterujący SRG-3100P/3 może sterować kasownikami 

biletów papierowych oraz tablicami elektronicznymi produkowanymi przez firmę R&G 

PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu. 

4.8. Zamawiający oświadcza, że posiadany przez niego sprzęt Systemu EKM posiada 

gwarancję do 31.12.2014r.  

4.9. W okresie gwarancji wszelkie awarie usuwa gwarant. Po tym okresie wszelkie awarie 

usuwa Wykonawca na swój koszt. 

4.10. Za sprawność zainstalowanych w autobusie elementów Systemu EKM odpowiada 

Wykonawca.  

4.11. Zamawiający nie jest związany umową obsługi serwisowej podzespołów Systemu EKM. 

Koszty serwisu i przeglądów bieżących oraz innych wymaganych/zalecanych  

przez producenta do utrzymania bieżącej sprawności, obciążają Wykonawcę.    
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5. Elektroniczne kasowniki biletów papierowych. 

5.1. Zamawiający wymaga wyposażenia autobusów w elektroniczne kasowniki (do chwili 

wycofania ze sprzedaży biletu papierowego), sterowane z kabiny kierowcy w ilości  

co najmniej 1 szt. w autobusach typu A oraz 2 szt. w autobusach typu B i C, wybijające 

na kasowanych biletach w sposób trwały i czytelny kod identyfikujący nr autobusu  

lub nr linii, aktualną datę  oraz czas skasowania; 

5.2. Zamawiający wymaga, aby kasowniki biletów papierowych przekazywały dane 

o skasowaniach do Systemu EKM. 

6. System pasażerskiej informacji głosowej. 

6.1. wewnętrznej: 

1) Wszystkie autobusy wyposażone w urządzenie głosowe wewnętrzne, podające 

informację o kolejnym przystanku. Informacja powinna być wyraźnie słyszalna  

i podawana tak, by pasażer po jej usłyszeniu zdążył opuścić autobus.  

2) Zamawiający oświadcza, iż w tym celu mogą zostać użyte  urządzenia wchodzące  

w skład Systemu EKM przy wykorzystaniu głośników będących na wyposażeniu 

autobusu. 

6.2. zewnętrznej: 

Zamawiający przewiduje rozszerzenie użytkowanego Systemu EKM o moduł podający 

na zewnątrz autobusu informację głosową o numerze i kierunku linii. Warunki i koszty 

wdrożenia tego rozszerzenia będą określone w odrębnej umowie między Zamawiającym 

i Wykonawcą. 

 

§ 4. 

Inne wymagania 

1. Autobusy muszą być sprawne pod względem techniczno-eksploatacyjnym oraz estetyczne  

i czyste wewnątrz i na zewnątrz. Sprawne pod względem techniczno-eksploatacyjnym muszą 

pozostawać również zainstalowane w autobusach urządzenia i systemy, w szczególności 

kasowniki biletów papierowych, urządzenia systemu pobierania opłat przy pomocy EKM, 

systemy zapowiadania głosowego przystanków, systemy informacji liniowej i monitoringu 

wizyjnego. 

2. Autobusy muszą być pomalowane w żółto-zielone barwy (kolor żółty – RAL 1023, kolor 

zielony – RAL 6018) wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania reklam na autobusach. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo eksponowania na autobusach znaków graficznych 

związanych z wizerunkiem miasta Elbląga. W takiej sytuacji Zamawiający dostarczy 

odpowiednie materiały a Wykonawca zagwarantuje ich ekspozycję na swój koszt , na pojeździe 

wg wskazań Zamawiającego. 

5. Autobusy muszą być oznakowane w następujący sposób: 

5.1. przód autobusu - nr ewidencyjny autobusu, 

5.2. prawy bok autobusu- logo i nazwa Wykonawcy oraz nr ewidencyjny autobusu,   

5.3. tył autobusu - nr ewidencyjny autobusu, 

5.4. wewnątrz autobusu - nr ewidencyjny autobusu nad wydzielonym stanowiskiem 

kierowcy. 
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6. Wewnątrz autobusu muszą być zamieszczane informacje dla pasażerów takie jak obowiązująca 

taryfa przewozowa, przepisy porządkowe, wykaz osób uprawnionych do przejazdów 

bezpłatnych i ulgowych oraz inne informacje dostarczane przez Zamawiającego. 

6.1. Na pierwsze wyposażenie oraz w przypadku ewentualnych zmian informacje (na foliach 

samoprzylepnych) dostarcza Zamawiający, a w przypadku ich zniszczenia Wykonawca 

uzupełnia braki we własnym zakresie, zgodnie ze wzorem dostarczonym  

przez Zamawiającego.  

6.2. Informację  Wykonawca  umieszcza  w autobusach w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

7. Autobusy muszą posiadać sprawny system łączności zewnętrznej zapewniający kierowcom 

kontakt z przedstawicielem Wykonawcy (dyspozytorem), Policją, Pogotowiem Ratunkowym 

oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

8.  Autobusy muszą posiadać sprawne urządzenia oświetlające wnętrze autobusu, zapewniające 

oświetlenie całego przedziału pasażerskiego w tym w szczególności wszystkich miejsc,  

w których znajdują się jakiekolwiek przeszkody dla pasażerów i umożliwiające odczytanie 

wszelkich informacji dla pasażerów umieszczonych wewnątrz autobusu oraz kodu kasownika 

na skasowanym bilecie.  

9. Autobusy muszą posiadać sprawną instalację do ogrzewania przedziału pasażerskiego, 

zapewniającą utrzymanie temperatury powietrza minimum +8
o
C. 

 

§ 5. 

 

1. W przypadku wymiany taboru przez Wykonawcę, parametry techniczne nowowprowadzonego 

autobusu (w szczególności w zakresie: wielkości autobusu, niskiej podłogi, normy EURO) 

muszą być, co najmniej takie same jak autobusu wycofanego. 

2. Dopuszcza się do obsługi linii autobusy testowe, które nie muszą spełniać wymogów opisanych 

w § 3. pkt 2., 3., 6. oraz w § 4. ust. 2 do 6, przy czym okres testowy dla danego autobusu  

nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych. 

3. Każdy autobus, o którym mowa w ust.1 i 2 przed wprowadzeniem do eksploatacji na liniach, 

musi zostać sprawdzony i zaakceptowany przez Zamawiającego pod względem spełniania 

wymogów opisanych w paragrafach 1. do 4. niniejszego załącznika. Sposób i forma 

sprawdzenia oraz jego dokumentowania zostaną wzajemnie ustalone po podpisaniu umowy. 

4. Zamawiający może dopuścić do realizacji przewozów dodatkowe autobusy nie ujęte  

w „Wykazie taboru” i nie spełniające wymagań opisanych w paragrafach 1. do 4. niniejszego 

załącznika, w przypadkach przewozów, o których mowa w §2. ust.1 pkt 1.6 ppkt. 2 umowy. 

 

 

§ 6. 

 

Wymagania dotyczące pracowników Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewni obsługę poszczególnych linii przez kierowców: 

1.1. posiadających identyfikator wydany przez Wykonawcę (zawierający nr służbowy, nazwę 

lub logo Wykonawcy), zamontowany w ramce na pulpicie deski rozdzielczej w taki 

sposób aby był łatwo czytelny dla pasażerów, 
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1.2. ubranych schludnie i estetycznie tj.: 

1) w przypadku mężczyzn – długie spodnie i koszula oraz marynarka lub sweter  

w jednolitych, niejaskrawych kolorach;  

2) w przypadku kobiet – spódnica lub długie spodnie i koszula oraz marynarka  

lub sweter w jednolitych, niejaskrawych kolorach; 

2. W okresie letnim, na wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego, będą mogły być 

wprowadzone modyfikacje w ubiorze kierowców. 

3. Obsługa pasażerów przez kierowców powinna odbywać się w sposób kulturalny i kompetentny, 

z respektowaniem wszystkich praw pasażerów. 

4. Kierowcom zabrania się: 

4.1. palenia w pojeździe tytoniu i papierosów w każdej postaci,   

4.2. pozostawiania otwartych drzwi podczas jazdy; 

4.3. prowadzenia przez kierowcę podczas jazdy długotrwałych rozmów bezpośrednio  

lub przez telefon; przez długotrwałe rozmowy rozumie się rozmowy dłuższe niż czas 

przejazdu do kolejnego przystanku, krótkotrwałe rozmowy przez telefon komórkowy 

mogą odbywać się tylko przy wykorzystaniu zestawu słuchawkowego  

lub głośnomówiącego; 

4.4. prowadzenia autobusu z dwiema słuchawkami na uszach; 

4.5. przewożenia pasażerów w kabinie kierowcy lub obok kabiny kierowcy, w części 

autobusu pomiędzy szybą czołową, a barierką oddzielającą od przedziału pasażerskiego, 

nie dotyczy kontrolerów biletów i dyspozytorów podczas dokonywania czynności 

służbowych w czasie  jazdy autobusu. 
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Zasady kontroli usług przewozowych 

 

§ 1. 

1. Kontrole jakości i ilości wykonywanych usług przewozowych sprawują w imieniu Zamawiającego 

pracownicy oraz inne osoby upoważnione przez Dyrektora Spółki ZKM Spółki z o. o. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału w kontroli, oprócz kierowcy, dodatkowego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy. Zamawiający nie ma obowiązku powiadamiania 

Wykonawcy o terminie i miejscu kontroli z wyłączeniem przypadku opisanego w §10. 

3. Kontroli podlega: 

3.1. realizacja rozkładów jazdy i punktualności,  

3.2. wyposażenie i oznakowanie autobusu, 

3.3. czystość autobusu, 

3.4. wizerunek prowadzącego autobus, 

3.5. ogrzewanie autobusu, 

3.6. oświetlenie autobusu, 

3.7. parametry techniczno - eksploatacyjne autobusu na linii, 

3.8. sprzedaż biletów w pojeździe. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo  wniesienia, w formie pisemnej odwołania od raportu 

zawierającego wyniki kontroli. Odwołanie wraz z uzasadnieniem Wykonawca wnosi  

do zamawiającego w terminie do 7 dni, licząc od dnia otrzymania pisemnego raportu o wynikach 

kontroli. Wymienione odwołanie Zamawiający rozpatrzy w terminie 7 dni od dnia otrzymania. 

 

§ 2. 

Kontrola rozkładu jazdy i punktualności 

1. Kontrola w zakresie realizacji rozkładu jazdy i punktualności świadczonych usług przewozowych 

jest prowadzona przy wykorzystaniu Systemu Elbląskiej Karty Miejskiej. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zmiany systemu kontroli. 

2. System Elbląskiej Karty Miejskiej rejestruje rzeczywisty czas odjazdu z przystanków dla każdego 

autobusu. Czas ten jest porównywany z czasem rozkładowym. W całym Systemie EKM czas 

pochodzi z jednego wzorca czasu i jest zsynchronizowany we wszystkich urządzeniach. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do komputerowego systemu EKM prowadzenia kontroli  

w celu stwierdzenia obiektywności pracy systemu EKM, po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu  

i terminu z Zamawiającym. 

4. Kontrola w zakresie realizacji rozkładów jazdy może być prowadzona także w inny sposób niż 

przy użyciu Systemu EKM, w tym również z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących obraz  

i dźwięk. Z takiej kontroli sporządzany będzie każdorazowo pisemny protokół, który w terminie  

3 dni od daty kontroli dostarczony będzie Wykonawcy. Wykonawca może wnieść uwagi  

do protokołu w terminie 7 dni od daty ich otrzymania, a decyzja o ich uwzględnieniu  

lub odrzuceniu należy do Zamawiającego. 

5. W ocenie realizacji rozkładów jazdy i punktualności kursów przyjmuje się: 
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5.1. kurs wykonany - przejazd autobusu od przystanku początkowego do końcowego trasy linii 

z zatrzymaniem się na wszystkich obowiązujących przystankach przy włączonym 

komputerze pokładowym i prawidłowo wybranej kursówce (nr linii, nr brygady, rodzaj dnia 

i nr kursu). Dotyczy to również kursów wjazdowych i zjazdowych ujętych w rozkładach 

jazdy (wjazd: pierwszy przystanek na trasie linii do przystanku końcowego, zjazd: 

przystanek początkowy do przystanku zjazdowego na trasie danej linii). 

5.2. kurs punktualny - przejazd autobusu z opóźnieniem nie większym niż 3 minuty do czasu 

rozkładowego, nie dopuszcza się przyspieszenia przejazdu. W przypadku wystąpienia kilku 

nieprawidłowości zarejestrowanych przez system na danym kursie, przy naliczeniu kary 

zostanie uwzględniona jedna nieprawidłowość przy czym najpierw pod uwagę brane będzie 

przyspieszenie, a potem największe opóźnienie. 

6. W przypadku zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie  kursu, prowadzący autobus 

ma obowiązek wprowadzić odpowiedni kod awarii (techniczna, wypadek, kontrola służb 

mundurowych) w komputerze pokładowym. 

 

§ 3. 

Kontrola wyposażenia i oznakowania autobusu 

1. Za autobus prawidłowo oznakowany i wyposażony uznaje się autobus spełniający wymagania 

opisane w § 3. i § 4 załącznika Nr 5 do umowy. 

2. Kontrola w zakresie oznakowania i wyposażenia autobusu może być przeprowadzana przez 

Zamawiającego w dowolnym czasie i miejscu podczas realizacji rozkładu jazdy. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie raport, który niezwłocznie przekazany będzie 

Wykonawcy. 

 

§ 4. 

Kontrola czystości autobusu 

1. Za autobus przygotowany do pracy na linii uznaje się autobus czysty i estetyczny wewnątrz  

oraz na zewnątrz, z czystymi: szybami, poręczami, uszczelkami okiennymi i siedzeniami  

bez widocznych zanieczyszczeń błota i kurzu na podłodze. Siedzenia powinny być nieuszkodzone 

oraz wykonane z jednolitego materiału dla całego przedziału pasażerskiego. 

1.1. Kontrola przygotowania autobusu do pracy na linii może być przeprowadzana: 

1) przy wyjeździe autobusu z zajezdni,  

2) na przystanku początkowym przed rozpoczęciem przez autobus pracy przewozowej, 

3) podczas wykonywania dwóch pierwszych kursów. 

2. Za autobus czysty uznaje się autobus bez zanieczyszczeń powstałych w czasie eksploatacji na linii 

utrudniających korzystanie z autobusu np. rozlana farba, błoto pośniegowe, śmieci, brudne  

lub nieprzejrzyste szyby (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz) itp.. Zanieczyszczenia tego typu 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z autobusu, a jeżeli jest to niemożliwe 

podstawić czysty autobus. 

2.1. Kontrola czystości autobusu w zakresie wymienionym w ust. 2 może być przeprowadzana 

w dowolnym czasie i miejscu podczas realizacji rozkładu jazdy. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zastanie raport, który niezwłocznie będzie przekazany 

Wykonawcy. 

 



Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg 
 

Znak sprawy: ZP – 03.2013      załącznik Nr 6 do umowy 

 

strona3 z 4 

 

§ 5. 

Kontrola wizerunku prowadzącego autobus 

1. Kierowca prowadzący autobus ma obowiązek:  

1.1. posiadać identyfikator zgodnie z § 6. ust.1 pkt 1.1 załącznika Nr 5 do umowy, 

1.2. być schludnie i estetycznie ubrany z § 6. ust.1 pkt 1.2 załącznika Nr 5 do umowy. 

2. Kontrola wizerunku prowadzącego autobus może być przeprowadzana: 

2.1. przy wyjeździe autobusu z zajezdni,  

2.2. w dowolnym czasie i miejscu podczas realizacji rozkładu. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie raport, który niezwłocznie przekazany będzie 

Wykonawcy. 

 

§ 6. 

Kontrola ogrzewania autobusu 

1. Kontrolę ogrzewania autobusu przeprowadza się przy temperaturze zewnętrznej poniżej +5°C. 

2. Ogrzewanie autobusu uznaje się za prawidłowe jeśli w czasie kontroli temperatura powietrza 

w przedziale pasażerskim wynosiła co najmniej +8°C. 

3. Kontrola w zakresie działania instalacji grzewczej autobusu może być przeprowadzana  

przez Zamawiającego w dowolnym czasie i miejscu podczas realizacji rozkładu jazdy. 

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie raport, który niezwłocznie przekazany będzie 

Wykonawcy. 

 

§ 7. 

Kontrola oświetlenia autobusu 

1. Za autobus prawidłowo oświetlony wewnątrz uznaje się autobus oświetlony zgodnie z wymogami 

opisanymi w § 4. ust.10 załącznika Nr 5 do umowy. 

2. Kontrola w zakresie oświetlenia autobusu może być przeprowadzana przez Zamawiającego  

w dowolnym czasie i miejscu podczas realizacji rozkładu jazdy. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie raport, który niezwłocznie przekazany będzie 

Wykonawcy. 

 

§ 8. 

Kontrola parametrów techniczno - eksploatacyjnych autobusu 

1. Kontrolę zgodności taboru z wykazem taboru zgłoszonym w ofercie do realizacji usług 

przewozowych „Wykaz taboru”, Zamawiający będzie prowadził w miejscu postoju autobusów 

wskazanym przez Wykonawcę (np. w zajezdni) na podstawie dokumentów: certyfikatów, 

dowodów rejestracyjnych itp., które Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu  

na każde żądanie. 

2. Parametry eksploatacyjne autobusu na danej linii, uznaje się za prawidłowe, jeżeli są zgodne  
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z wymogami podanymi w dziennym zestawieniu wozokilometrów dla poszczególnych linii - 

załącznik Nr 3 do umowy.  

3. Kontrola w zakresie ust. 2 może być przeprowadzana przez Zamawiającego w dowolnym czasie  

i miejscu podczas realizacji rozkładu jazdy. 

4. Z przeprowadzonych kontroli sporządzony zostanie raport, który niezwłocznie będzie przekazany 

Wykonawcy. 

 

§ 9. 

Kontrola sprzedaży biletów przez kierowców autobusów 

1. Kierowca autobusu zobowiązany jest sprzedawać bilety w czasie postoju autobusu  

na przystankach. 

2. Sprzedaż, o której mowa w ust. 1 powinna być prowadzona przy użyciu bileterki, zgodnie 

z obowiązującym cennikiem. 

3. Zamawiający dostarczy Wykonawcy uzgodnioną wcześniej liczbę kluczy identyfikacyjnych  

dla kierowców, tak aby każda osoba obsługująca autobus mogła przy sprzedaży biletów 

posługiwać się indywidualnym kluczem. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu. 

4. Kontrola wykonywania sprzedaży biletów w pojeździe może być przeprowadzana przez 

Zamawiającego w dowolnym czasie i miejscu podczas realizacji rozkładu jazdy wynikającego  

z umowy przewozowej. 

5. Przeprowadzenie kontroli w zakresie sprzedaży biletów upoważniony pracownik Zamawiającego 

potwierdzi wpisem dokonanym w ustalonym z Wykonawcą miejscu karty drogowej autobusu.  

Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie raport, który niezwłocznie będzie przekazany 

Wykonawcy. 

6. Kierowca autobusu jest zobowiązany do posiadania zapasu papieru do bileterki w ilości 

zapewniającej utrzymanie ciągłej zdolności do sprzedaży biletów (min. 2 rolki). Zamawiający 

zobowiązuje się dostarczać Wykonawcy papier do bileterek w ilości umożliwiającej prawidłowe 

działanie systemu. Dostawy papieru będą dokonywane po wcześniejszym zgłoszeniu 

zapotrzebowania przez Wykonawcę według odrębnie ustalonych zasad. 

 

§ 10.  

Kontrole kompleksowe 

1. Zamawiający przewiduje prowadzenie kontroli kompleksowych obejmujących wszystkie lub tylko 

wybrane zagadnienia wymienione w ust. 3 niniejszego załącznika. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i szczegółowym zakresie kontroli z 3 dniowym 

wyprzedzeniem.  

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie  protokół podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy . 
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WYKAZ TABORU  
na dzień …………………………….. 

przy pomocy którego Wykonawca będzie wykonywał usługi przewozowe w ramach umowy 

                         

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

           

Adres Wykonawcy..................................................................................................................................... 

 

Lp. 
Marka 

autobusu 

Numer 

rejestracyjny 

autobusu 

Numer 

ewidencyjny 

autobusu 

Rok 

produkcji 

Długość 

autobusu 

(mm) 

Liczba miejsc 

siedzących 

i liczba miejsc 

stojących 

Norma 

emisji 

spalin 

Układ 

drzwi 

Ilość 

otwieranych 

okien 

Liczba 

stanowisk do 

przewozu 

osób 

niepełno- 

sprawnych 

Sposób 

dysponowania 

 

a b c d e f g h i j k l 

Autobusy typu A 

1.            

2.            

…            

Autobusy typu B 

1.            

2.            

...            

Autobusy typu C 

1.            

2.            

...            

 

 

Średni wiek pojazdów …………………… 
………………………………………………………………………. 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

……………………………….dnia……………………………….                  (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy  
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SPOSÓB WYPEŁNIENIA - PRZYKŁAD WYKAZ TABORU  
na dzień 01.01.2014r. 

przy pomocy którego Wykonawca będzie wykonywał usługi przewozowe w ramach umowy 

                         

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

Adres Wykonawcy..................................................................................................................................... 

 

Lp. 
Marka 

autobusu 

Numer 

rejestracyjny 

autobusu 

Numer 

ewidencyjny 

autobusu 

Rok 

produkcji 

Długość 

autobusu 

(mm) 

Liczba miejsc 

siedzących 

i liczba miejsc 

stojących 

Norma 

emisji 

spalin 

Układ 

drzwi 

Ilość 

otwieranych 

okien 

Liczba 

stanowisk do 

przewozu 

osób 

niepełno- 

sprawnych 

Sposób 

dysponowania 

 

a b c d e f g h i j k l 

Autobusy typu A 

1.* Autosan B5 MK 72500 55 2008 6980 12+32 EURO 3 1-2 2 1 własność 

2.            

…            

Autobusy typu B 

1.            

...            

Autobusy typu C 

1.** Solaris K15 - - 2014 12120 23+70 EURO 5 2-2-2 8 2 leasing 

Jelcz 150 WW 54678 1090 2000 12030 23+70 EURO 2 2-2-2 4 1 własność 

2.            

...            
  * - przykładowy sposób wypełnienia wykazu dla autobusu będącego w posiadaniu Wykonawcy; 

** - przykładowy sposób wypełnienia wykazu dla autobusu nowo zakupionego oraz autobusu, którym  Wykonawca będzie świadczył usługi do czasu dostarczenia nowego 

pojazdu; 

 

Średni wiek pojazdów ……………………       …………………………………………………………………….…. 
imię nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

………………………………..dnia …………………………..                                                                                                                      (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 

 



załącznik Nr 2/3  do SIWZ  

(pieczęć Wykonawcy)                                                               

z dnia …….……....……… 

 

OFERTA  – PAKIET NR 3 
 

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą przy  ul. Browarnej 90 w Elblągu 
 

WYKONAWCA/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA:
1
 

 

Nazwa:  ………………………………………………………………………………………… 

Województwo:………………………………………………………………………..……..… 

Miejscowość: ……………………….Kod pocztowy: ……………………Kraj:…………….…  

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):…..…………………………………………………… 

E-mail:  ………………………………………….  Tel.: ……………………………………….. 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………….  

Adres  internetowy (URL): ………………………… Faks:………………………………………. 

Numer NIP: ......................................   REGON : ........................................................ 

Oświadczam, że .............................* płatnikiem VAT 

   *) wpisać jestem lub nie jestem 

 

Składając ofertę w postępowaniu ZP – 03.2013 dla PAKIETU NR 3, którego przedmiotem jest 

  

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji 

Miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego dla PAKIETU NR 3  zgodnie  

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia: 

2. Cena wykonania przedmiotu zamówienia w pierwszym roku tj. w okresie od 01.01.2014r.  

do 31.12.2014r. (przeniesiona z Tabeli nr 1 Formularza cenowego – PAKIET NR 3): 

 

cena (brutto) ……………………………........ PLN 

(słownie złotych:……………………..……………….………………………….………………), 

 

tj.   cena bez  VAT.............................................. PLN    

(słownie złotych:……………………..……………….………………………….………………), 

 

+  VAT............... % tj.   .......................................PLN  
                   (stawka) 

(słownie złotych:……………………..……………….………………………….………………), 



załącznik Nr 2/3  do SIWZ  

3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 

data rozpoczęcia: 01.01.2014r.  

data zakończenia: 31.12.2020r. 

4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, załącznikami do tej specyfikacji oraz ze wzorem  umowy i nie wnosimy 

w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na 

tych warunkach w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Akceptujemy warunki płatności zaproponowane przez Zamawiającego we wzorze umowy. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

8. Wadium o wartości . . . . . . . . . . . .  zł zostało wniesione w formie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Po przeprowadzonym postępowaniu proszę o zwrot wadium na konto 

Nr ……………………………………………………………………………………..………….. 
                                                           (dotyczy Wykonawców , którzy wnieśli wadium w pieniądzu).

 

9. Informacje zawarte na _______ stronach oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą 

być ogólnie udostępnione.
2
 

10. Niniejsza oferta została złożona na ……………….. kolejno ponumerowanych stronach. 

11. Do formularza ofertowego dołączono załączniki o numerach . . . . . . wraz z dokumentami. 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel 

Wykonawcy 

 

 

 

 

data : .........................................                             ................................................... 
    ( podpis i pieczęć)  

 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------- 
1- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty należy wpisać 

nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

2 -  wypełnić tylko, gdy dotyczy, 

3 -  wypełnić tylko, gdy dotyczy. 
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OŚWIADCZENIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

 
„Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji 

miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących ” – PAKIET NR 3 
 

 

1. Oświadczamy, ze spełniamy warunki, o których mowa w  art. 22 ust. 1  ustawy Prawo 

zamówień publicznych dotyczące: 

 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia,  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

2. Oświadczamy, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

 

 

 

     

PODPISANO 
             

 

 

............................................................................................ 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania        

      Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

      

 

 

...................................., dnia ...............................   
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OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

„Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji 

miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących ” – PAKIET NR 3 

 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

PODPISANO 

 

.................................................................................................... 
            imię nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

             (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

     .................................., dnia ...............................   
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WYKAZ USŁUG – PAKIET NR 3 

w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji miejskiej 

lp. 

Podmioty, na rzecz których usługi 

zostały wykonane/są wykonywane Data wykonania/okres wykonywania usługi
* 

Przedmiot – ilość  wykonanych 

wozokilometrów w komunikacji miejskiej Wartość 

  
      

     

     
 
* 
w rubryce należy wskazać rok wykonywania usługi i datę, jeżeli usługa została zakończona. 

1. Dowodami, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są: 
- poświadczenie (w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 

- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 

2. W miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, 

określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817). 

 

 

..................................................................................... 
imię nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 

…………………………………… dnia…………………..…… 
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Formularz cenowy –  PAKIET NR 3  

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

 „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy 

Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących ” – PAKIET NR 3 

1. Cena (brutto) wykonania zamówienia w pierwszym roku tj. w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 

(z uwzględnieniem orientacyjnej rocznej pracy przewozowej wykazanej w załączniku Nr 1 do wzoru umowy 

oraz dopuszczonego w umowie zwiększenia o 10%  ilości wzkm) wyliczona na potrzeby oceny ofert. 

Tabela 1 

L.p. Typ taboru 

Planowana ilość 

wzkm w okresie 

pierwszego roku 

trwania umowy 

 

cena bez  VAT 

jednego 

wozokilometra 

Wartość 

a b c d e = c x d 

1 Przewozy autobusami 

typu A 
79 400 

……..…. PLN ……………..………..PLN 

2 Przewozy autobusami 

typu B 
322 800 

……..…. PLN ……………..………..PLN 

3 Przewozy autobusami 

typu C 
845 400 

……..…. PLN ………..……....……..PLN 

4 
Cena bez VAT ..………….……..……PLN

* 

5 
Stawka podatku VAT……..….%, tj.: ….…….………………PLN

** 

6 
Cena (brutto) ……….………….……PLN

*** 

*
   Suma wartości wierszy 1, 2, 3, kolumny „e”.  

** 
Wartość podatku VAT. 

***
 Suma wartości wierszy 4 i 5 kolumny „e”. 

Wartości wpisane w wierszach 4, 5 i 6 kolumny „e”, przenieść odpowiednio do formularza OFERTY. 

 

 

.................................................................................................................... 
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2. Cena całkowita (brutto) wykonania całości zamówienia tj. w okresie od 01.01.2014r.  

do 31.12.2020r. (przy uwzględnieniu stawek jednostkowych podanych w Tabeli 1, orientacyjnej 

łącznej pracy przewozowej wykazanej w załączniku Nr 1 do wzoru umowy oraz dopuszczonego 

w umowie zwiększenia o 10% ilości wzkm), na potrzeby wyliczenia kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

Tabela 2 

L.p. Typ taboru 

Planowana ilość 

wzkm w okresie 

trwania umowy 

cena bez  VAT 

jednego 

wozokilometra 

(przeniesiona 

odpowiednio 

z Tabeli 1) 

Wartość  

a b c d e = c x d 

1 Przewozy autobusami 

typu A 
588 900 

………. PLN ……………..………..PLN 

2 Przewozy autobusami 

typu B 
2 175 200 

………. PLN ……………..………..PLN 

3 Przewozy autobusami 

typu C 
5 147 100 

………. PLN ………..……....……..PLN 

4 
Cena bez VAT ..………….……..……PLN

* 

5 
Stawka podatku VAT……..….%, tj.: 

 

….…….………………PLN
** 

6 
Cena (brutto) ……….………….……PLN

*** 

 

*
   Suma wartości wierszy 1, 2, 3, kolumny „e”.  

** 
Wartość podatku VAT. 

***
 Suma wartości wierszy 4 i 5 kolumny „e”. 

 

 

   

               ................................................................................................. 
                                     imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

                                (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

………………… dnia………………… 


