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Opis Przedmiotu Zamówienia 
ŚWIADCZENIE USŁUG AUTOBUSOWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO 

1. Przedmiot zamówienia. 
świadczenie usług autobusowego transportu publicznego na regularnej linii autobusowej obejmującej nw. 
miejscowości: 
Wiórek (pętla) – Czapury (Gromadzka) – Daszewice ( Lipowa)  
stanowiących objazd na okres remontu mostu w Czapurach. 

1.1.  Łączny szacunkowy  przebieg to około 20 600 wozokilometrów. 
1.2.  Rozkład jazdy oraz  częstotliwość kursów określa załącznik nr 8 do siwz 
1.3.  Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 60112000-6 
 
2. Wymagania i warunki realizacji. 
2.1. Przedmiot zamówienia należy realizować w terminie do 15.11.2014 r. 
2.2. Zamawiający upoważni Wykonawcę do nieodpłatnego korzystania z przystanków autobusowych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Mosina, będących w jego gestii. 
2.3. Koszty związane z utrzymaniem czystości i odpowiedniego stanu technicznego obiektów infrastruktury 

przystankowej na terenie Gminy Mosina ponosi Zamawiający. 
2.4. Przepisy porządkowe określi wykonawca w Regulaminie Przewozów oraz mieści Rozkłady jazdy i 

informacje dla Pasażerów na przystankach na których przebiega linia 
2.5. Tabor autobusowy, jakim dysponuje Wykonawca dla realizacji zamówienia winien spełniać, co najmniej 

wymagania: 
A. Pojemność autobusu – nie mniej niż 42 miejsca siedzące. 
B. Autobus winien posiadać ogrzewanie zapewniające w okresie jesienno-zimowym temperaturę wewnątrz 

pojazdu w granicach 100 C - 150 C. 
C. Wyposażenie w zestaw tablic kierunkowych (przód, tył, bok) trwale zamontowanych i oświetlonych w 

sposób zapewniający ich czytelność. 
D.  Każdy autobus winien mieć nieuszkodzone i nie zabrudzone siedzenia. 

2.6. Wykonawca winien dysponować zapleczem techniczno-administracyjnym dla obsługi taboru, 
zlokalizowanym w odległości nie większej niż 20 km od granic Gminy Mosina. 

2.7. Przez okres realizacji zamówienia Wykonawca obowiązany jest do dysponowania pojazdem rezerwowym 
zapewniającym prawidłowe wykonanie przewozów. 

2.8. Zamawiający przed rozstrzygnięciem postępowania zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin 
autobusów przeznaczonych do obsługi linii pod kątem ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
SIWZ. 

2.9. Korzystanie z przewozów przez pasażerów odbywa się bezpłatnie. 
2.10. Wykonawca kalkulując ofertowe ceny usług, winien uwzględnić, co najmniej: 

A. Zakres zamówienia określony w SIWZ oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie 
można przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

B. Wszystkie inne koszty realizacji, niezbędne do wykonania zamówienia w zakresie rzeczowym określonym w 
SIWZ. 

2.11. Opis sposobu obliczenia ceny: 
A. Cenę należy podać w PLN (nie dopuszcza się możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach 

obcych). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
B. Na cenę składają się opłaty, prowizje, zysk Wykonawcy i inne świadczenia związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 
C. Zamawiający wymaga, aby cena ofertowa zawierała wszystkie koszty związane z realizacją (w tym 

administracyjne). 
D. Niedopuszczalne jest wyszczególnienie w ofercie dodatkowych elementów kosztowych. 

2.12. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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