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Załącznik nr 3 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kierowania autobusami komunikacji 
miejskiej będącymi w dyspozycji MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu. 

2. Okres świadczenia usługi – 4 miesiące od daty zawarcia umowy. 
3. Szacunkowa łączna liczba godzin w trakcie obowiązywania umowy na ustalonych w załączniku 

nr 2 do zaproszenia zadaniach przewozowych wynosi 9800 godzin. 

4. O liczbie zatrudnionych kierowców decydować będzie Wykonawca. Zamawiający informuje, 
że obecnie do realizacji zadań przewozowych będących przedmiotem postępowania 
niezbędne jest skierowanie do pracy 15 kierowców. 

5. Zatrudnieni przez Wykonawcę kierowcy muszą posiadać określone przepisami prawa 
kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. Kierowcy Ci nie mogą być 
zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany wartości zamówienia o +/- 20% od liczby 
szacowanych godzin pracy kierowców, w szczególności w przypadku dokonania w trakcie 
trwania umowy zmiany rozkładu jazdy przez Organizatora przewozów gminę-miasto 
Grudziądz. 

7. Wynagrodzenie będzie płatne za rzeczywiście zrealizowane przez Wykonawcę przewozy, 
zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego rozkładem jazdy. 

8. Płatność za zrealizowany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w formie przelewu na 
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT. 

9. Rozliczenia prowadzone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko 
w polskiej walucie. 

10. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z zachowaniem wszelkich przepisów 
obowiązujących w przewozach osobowych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o czasie pracy kierowców  (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1412 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 
6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.) oraz 
zgodnie z postanowieniami określonymi w załączonym do zaproszenia projekcie umowy. 

11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do 
wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, posiadający niezbędną wiedzę 
oraz doświadczenie, a także dysponujący potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
w niniejszym postępowaniu, niezależnie od wyniku postępowania. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia, przerwania lub zakończenia 
postepowania wyboru Wykonawcy na każdym jego etapie bez podania przyczyny, 
a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały roszczenia wobec Zamawiającego, 
w szczególności dotyczące zwrotu jakichkolwiek kosztów przygotowania oferty. 

14. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy, przy czym podwykonawca 
zobowiązany jest do spełnienia identycznych wymagań, jakie Zamawiający stawia 
Wykonawcy. Ponadto w przypadku chęci powierzenia realizacji części zamówienia 
podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, 
którą zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy oraz wskazać imiona i nazwiska albo 
nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

15. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wszystkie wymagane w zaproszeniu 
dokumenty i załączniki.  

16. Zamawiający informuje, że z postępowania wykluczy Wykonawcę, który podlega wykluczeniu 
z postepowania o zamówienie publiczne na zasadach określonych w przepisach w art. 108 
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i art. 109 ust. 1 punkty od 1 do 5 oraz 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.). Postanowienia art. 109 ust. 3 stosowane 
będzie odpowiednio. 

17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Ponadto, potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia winno być 
spełnione przez każdego z Wykonawców. 

18. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek 
dotyczący posiadania polisy OC winien być spełniony łącznie. 

19. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 
19.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

19.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

19.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

19.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 
z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

20. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

21. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie stawiane przez 
Zamawiającego warunki i przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę. 

22. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługują żadne odwołania i jest ono ostateczne. 
23. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym dzień składania ofert jest 
pierwszym dniem związania ofertą. 

24. Umowa może być zawarta niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty – w terminie 
uzgodnionym z Wykonawcą.  

25. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybiera ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej 
oceny. 


