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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348082-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Sokółka: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2013/S 201-348082
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Urząd Miejski w Sokółce
pl. Kościuszki 1
Osoba do kontaktów: Krzysztof Sarosiek
16-100 Sokółka
POLSKA
Tel.: +48 857110944
E-mail: gpk3@sokolka.pl
Faks: +48 857110911
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://sokolka.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonywanie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Sokółka w latach 2014–2016.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren
miasta i gminy Sokółka.
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Kod NUTS PL343
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Sokółka w latach
2014–2016 obejmujących 2 regularne linie.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60112000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2014. Zakończenie 31.12.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca składa na
potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1.
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 oraz art. 24 ust. 2.
3) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d.
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4) Licencję lub promesę licencji na wykonanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1265 ze zmianami).
5) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w
Rozdziale 7 ust. 1 pkt. 3 specyfikacji;
6) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofer;
10) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy składają wraz z
ofertą:
1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 PLN;
2) 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.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawcy składają wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz informację na temat miejsca garażowania
pojazdów.
Wykonawcy dysponują lub będą dysponować co najmniej:
1) 6 autobusami komunikacji publicznej w tym minimum 3 niskopodłogowymi;
a) autobusy muszą posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenia;
b) wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2001;
c) posiadającymi minimum 15 miejsc siedzących każdy;
d) z co najmniej dwoma pasażerskimi drzwiami pneumatycznymi;
e) przedział kierowcy łączący się z wnętrzem pojazdu, umożliwiający bezpośredni kontakt kierowcy z
pasażerem;
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f) wyposażonymi w czasie kursów w urządzenia fiskalne umożliwiające drukowanie i sprzedaż biletów;
g) wyposażonymi w zestawy tablic kierunkowych rozmieszczonych zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. nr. 32 poz. 262);
h) nie posiadającymi widocznych śladów korozji, ubytków lakieru, ubytków pokrycia podłogi i ścian
wewnętrznych, zniszczonych pokryć siedzeń i poklejonych szyb.
2) posiadają stałe miejsce garażowania pojazdów na terenie miasta Sokółka. Nie jest dopuszczalne
garażowanie pojazdów na publicznych parkingach, miejscach postojowych w pasach drogowych ulic.
2. Wykonawcy składają wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi dysponować minimum 6 kierowcami posiadającymi stosowne
uprawnienia do obsługi i kierowania autobusami komunikacji publicznej.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GR.271.46.2013

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 14-019333 z dnia 19.1.2013

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 7.11.2013 10:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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7.11.2013 - 10:00
IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 7.11.2013 - 10:05
Miejscowość:
Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, pl. Kościuszki 1, pokój nr 311.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 10 do SIWZ. Prawo zmiany postanowień umowy
mogą wystąpić w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności powodujących:
1) w przypadku zmian warunków ruchu drogowego lub w przypadku zmian oczekiwań pasażerów Zamawiający
dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zasad organizacji przewozów;
2) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zajdzie konieczność poprawek lub zmian wyposażenia
autobusów, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w zakresie wyposażenia autobusów;
3) w przypadku powstania nadzwyczajnej zmiany warunków rynkowych, których nie można było przewidzieć
przy zawieraniu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie
zasad waloryzacji stawki za wozokilometr;
4) Zmiana nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy;
5) Zmiany są korzystne dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
6) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na wprowadzenie lub zmianę
podwykonawcy robót;
7) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT);
8) Zmiana wynagrodzenia opisana w Rozdziale 22 pkt 9 SIWZ.
9) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem
zmiany przepisów prawa;
10) Zmiany przepisów prawa, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów,
które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;
11) Zmiana danych Wykonawcy lub Zamawiającego – w szczególności: zmiana adresu, zmiana nazwy, zmiana
numeru rachunku bankowego, zmiany NIP, REGON.
12) Zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, na
podstawie uzasadnionych przyczyn, pod warunkiem, iż osoby te spełniają wymagania określone w SIWZ.
13) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności, wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
14) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W toku postępowania o udzielenie zamówienia
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony
prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, 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.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.10.2013
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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA USŁUGI
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) - zwanej dalej "ustawą"
na
Wykonywanie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Sokółka w latach 2014-2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:
NIP:
Miejscowość
Adres:
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:

Burmistrz Sokółki, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
545-00-04-911
Sokółka
Plac Kościuszki 1
www.sokolka.pl
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Urząd Miejski w Sokółce
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka
znak postępowania: GR 271.46.2013
ZATWIERDZAM

Sokółka 16 października 2013 r.
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Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie
o zamówieniu
1)

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy
rozporządzeniami wykonawczymi.
2)
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej przekraczającej progi określone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8
Prawa zamówień publicznych.
3)
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust, 1 oraz
art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.
4)
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
1)
Urząd Publikacji Unii Europejskiej
2)
strona
internetowa
Zamawiającego
–
http://sokolka.pl/samorzad/informacje/zamowienia/
3)
tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego
Rozdział 1.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta
Sokółka w latach 2014-2016 obejmujących dwie regularne linie.
2. Kod CPV 60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy.
5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań wykonawcy wobec
zamawiającego. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez
ustanowionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Rozdział 2.
Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Rozdział 3.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział 4.

Termin wykonania zamówienia

Ustala się termin wykonania zamówienia w terminie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31
grudnia 2016 r.
Rozdział 5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.

1.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca posiada aktualne:
1)
licencję lub promesę licencji na wykonanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5
ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz.
1265 ze zmianami),
2.
posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje usługi zorganizowanego regularnego transportu
osób o wartości minimum 300 000,00 zł.
3.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Wykonawcy którzy dysponują lub
będą dysponować co najmniej:
1)
6 autobusami komunikacji publicznej w tym minimum 3 niskopodłogowymi.
a)
autobusy muszą posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenia.
b)
wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2001,
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c)
posiadającymi minimum 15 miejsc siedzących każdy,
d)
z co najmniej dwoma pasażerskimi drzwiami pneumatycznymi,
e)
przedział kierowcy łączący się z wnętrzem pojazdu, umożliwiający bezpośredni kontakt
kierowcy z pasażerem,
f)
wyposażonymi w czasie kursów w urządzenia fiskalne umożliwiające drukowanie i sprzedaż
biletów.
g)
wyposażonymi w zestawy tablic kierunkowych rozmieszczonych zgodnie z § 21
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr. 32 poz. 262)
h)
nie posiadającymi widocznych śladów korozji, ubytków lakieru, ubytków pokrycia podłogi i
ścian wewnętrznych, zniszczonych pokryć siedzeń i poklejonych szyb.
2)
posiadają stałe miejsce garażowania pojazdów na terenie miasta Sokółka. Nie jest
dopuszczalne garażowanie pojazdów na publicznych parkingach, miejscach postojowych w pasach
drogowych ulic.
4.
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga aby
Wykonawca dysponował
1)
minimum 6 kierowcami posiadającymi stosowne uprawnienia do obsługi i kierowania
autobusami komunikacji publicznej,
5.
sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:
1)
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł.
2)
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.
6.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia
- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez
Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
7.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia 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.
8.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
9.
Przy ocenie spełnienia warunków przez osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający
przyjmie, że warunki udziału, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ, mogą spełnić tylko niektórzy z
tych Wykonawców, tak by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych wykonawców były
spełnione łącznie.
10.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
12.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
13.
Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą,
14.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. jest niezgodna z ustawą,
2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3,
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3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
15.
O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie
uzasadnienie faktyczne i prawne.
Rozdział 6.
Informacja o podwykonawcach
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest
wskazać w ofercie zakres tych prac.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji zadania podmiotowi utworzonemu w
formie konsorcjum. W takim przypadku podmiot ten powinien przedłożyć umowę o utworzeniu
konsorcjum zawierającą w szczególności prawa i obowiązki stron oraz uprawnienia i obowiązki jej
lidera. Okres trwania konsorcjum nie może być krótszy niż okres realizacji projektu wraz z okresem
rękojmi i gwarancji.
Rozdział 7. Informacje o oświadczeniach i dokumentach
1. Na ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty
1)
Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – Załącznik do niniejszej SIWZ
2)
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.
22 ust. 1
3)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust, 1 oraz art. 24 ust. 2
4)
Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d
5)
Licencję lub promesę licencji na wykonanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5
ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r,
poz. 1265 ze zmianami),
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku
osób fizycznych oświadczenie wymienione w Rozdziale 7 ust. 1 pkt. 3 niniejszej specyfikacji.
2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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6) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
3.
W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawcy składają wykaz
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie. Wykaz będzie zawierał wartość, przedmiot, daty wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane. Do niniejszego wykazu dołączy dokumenty
potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
4.
W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Wykonawcy składają wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz informację na temat miejsca
garażowania pojazdów.
5.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia: Wykonawcy składają wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
6.
W celu potwierdzenie spełniania warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i
finansowej: wykonawcy składają wraz z ofertą:
1)
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga aby Wykonawca
przedstawił dokumenty w odniesieniu do tych podmiotów wymienione w Rozdziale 2 pkt. 2 ust 1-3.
7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.
1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".
2) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w specyfikacji.
6) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
7) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,
8) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów - załączników.
Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie
pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.
9) Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć
wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.
8. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):
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1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców,
winno być dołączone do oferty,
4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione, w
Rozdziale 7 punktach 1- 6.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
9. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji
zastrzeżonych przez składającego ofertę.
2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w
wybrany przez siebie sposób.
3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej
części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty
złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu
oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych
aktów prawnych w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. i 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Rozdział 8.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składa dokumenty zgodnie z przepisami 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. z 2013 poz. 231)
Rozdział 9.
Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych
polskich [ PLN ].
Rozdział 10.

Wymagania dotyczące wadium

1.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł
2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 54 2030 0045 1110 0000 0252 2200 ( w tytule
przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania);
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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).
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3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z
postępowania.
Rozdział 11.
Termin związania ofertą
12. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
13. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca może przedłużyć termin
związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.
14. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
15. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Rozdział 16. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i
wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna)
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres
zamawiającego:
1. Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1,
2. za pomocą faksu na numer /85/ 711 09 11,
3. za pomocą poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej sokolka@sokolka.pl
2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą
elektroniczną.
Rozdział 17. Wyjaśnienie treści SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2).
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa
wyżej, po upłynięciu którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji bez rozpoznania.
4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
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Rozdział 18. Modyfikacja treści specyfikacji
1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej
zamawiającego.
3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert, Wszelkie prawa i
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi.
4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia,
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian
w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi
do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych
„ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych",
przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jeżeli spełnione zostaną przestanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień
publicznych.
6. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych" zamawiający zamieści
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Rozdział 19. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia
odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione
zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Uzupełniane
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
2. Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego w odpowiedzi na ww. wezwanie może
skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień
publicznych,
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających:
1) spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
2) spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego.
4. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki,
podlega odrzuceniu.
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6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
1) Krzysztof Sarosiek tel. /85/711 09 44, fax /85/711 09 11,
2) Czesław Sańko tel./85/ 711 09 16, fax /85/711 09 11,
Rozdział 20.

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Opakowanie i adresowanie oferty. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym
opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Adresat:
Urząd Miejski w Sokółce
16-100 Sokółka
Plac Kościuszki 1

OFERTA NA
Wykonywanie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Sokółka
w latach 2014-2016
nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 7 listopada 2013 r. godz. 10.05
7. Informacje pozostałe:
1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były
parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą
Pełnomocnictwo,
2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana
kolejnymi numerami,
3) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może
stanowić odrębną część oferty),
4) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji.
8. Zmiana / wycofanie oferty:
1.
zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić
lub wycofać ofertę,
2.
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego,
przed upływem terminu składania ofert,
3.
pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 16 pkt 6 niniejszej SIWZ
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
4.
do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
9. Zwrot oferty bez otwierania
1) Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Rozdział 21.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1)
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac
Kościuszki 1, pokój nr 207 – kancelaria, w terminie do dnia 7 listopada 2013 roku, godz. 10.00
2)
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
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3)
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki
1, pokój nr 101 dnia 7 listopada 2013 roku, godz. 10.05
4)
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5)
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6)
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
7)
Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy
nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8)
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.
Rozdział 22.
Opis sposobu obliczania ceny

1.
Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany
zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega
obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym (art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 5 lipca 2001r. o cenach, Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1050 ze zmianami).
2.
Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – wymóg ten
dotyczy kwoty wpisanej w druku oferty. Cenę usługi (wartość zamówienia) stanowi iloczyn: cena
jednostkowa w zł za 1 wozokilometr x 570 000 km - średnia założona ilość wozokilometrów w
trakcie trwania umowy.
3.
Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację
całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza
(do dwóch miejsc po przecinku).
4.
Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5.
Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę metodą kalkulacji uproszczonej. Cena
winna być wyrażona w złotych polskich. Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Cena ofertowa wyrażona liczbą i słownie powinna być taka sama.
6.
Rozliczanie usług nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie, według
faktycznie wykonanych i odebranych usług transportowych na poszczególnych trasach określonych
w niniejszej SIWZ. Rozliczenie za usługi będzie dokonywane miesięcznie, na podstawie rachunków
(faktur) wystawianych przez Przewoźnika.
7.
Cena oferty powinna obejmować pełny zakres usług i zawierać wszelkie elementy niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.
8.
Wysokość wynagrodzenia do jednego wozokilometra na rok 2015 zostanie zwiększona
proporcjonalnie do roku 2014 o wysokość wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych
ogłoszonego przez Prezesa GUS w okresie od IV kwartału 2013 do III kwartału 2014, a na rok 2016
proporcjonalnie do roku 2015 o wysokość wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych
ogłoszonego przez Prezesa GUS w okresie od IV kwartału 2014 do III kwartału 2015. Wysokość
wynagrodzenia za jeden wozokilometr określana będzie w zaokrągleniu do pełnych groszy.
Rozdział 23.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania jeżeli:
1) oferta, co do formy opracowania i treści, spełnia wymagania określone w SIWZ,
2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne
określone w SIWZ,
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
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5) wniesiono poprawnie wadium
6) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego
2) W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty.
Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego wzorów
(Cn) – oferta z najniższą wartością procentową otrzyma max. liczba 100 pkt. Oferty następne będą
oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, według wzoru:
cena oferty najtańszej
Cn = --------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
Wynik stanowi suma punktów, jakie otrzyma każda oferta za kryteria określone w pkt 1) i 2) Punkty
przyzna komisja przetargowa w toku badania oferty.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
wykonawcy, który uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów.
Przy zastosowaniu tej metody dla każdej przyjętej oferty, zostanie opracowany wskaźnik oceny
oferty mniejszy bądź równy 100 pkt. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wygrywa
przetarg.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Rozdział 24.
Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający może zwiększyć tę kwotę do
ceny najkorzystniejszej oferty,
3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców
podając w Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w szczególności:
1) nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a
także nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację w zakresie każdego z kryteriów oraz
łączną liczbę przyznanych punktów,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
4) termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym
zgodnie z dyspozycjami art. 94 ustawy Pzp.
1.
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5. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.
6. 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
Rozdział 25.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W wysokości
2% wartości umowy.
1) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 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.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 54 2030 0045 1110 0000 0252 2200, z dopiskiem zabezpieczenie należytego
wykonania umowy na Wykonywanie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Sokółka w
latach 2014-2016
2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane.
3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wyniesie
30 % wysokości zabezpieczenia.
Rozdział 26.
Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 8 do SIWZ.
2. Prawo zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z
poniższych okoliczności powodujących:
1) w przypadku zmian warunków ruchu drogowego lub w przypadku zmian oczekiwań pasażerów
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zasad
organizacji przewozów,
2) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zajdzie konieczność poprawek lub zmian
wyposażenia autobusów, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wyposażenia autobusów,
3) w przypadku powstania nadzwyczajnej zmiany warunków rynkowych, których nie można było
przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w zakresie zasad waloryzacji stawki za wozokilometr,
4) Zmiana nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy;
5) Zmiany są korzystne dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
6) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na wprowadzenie lub zmianę
podwykonawcy robót;
7) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT);
8) Zmiana wynagrodzenia opisana w Rozdziale 22 pkt. 9 SIWZ.
9) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest
skutkiem zmiany przepisów prawa;
10) Zmiany przepisów prawa, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany
przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;
11) Zmiana danych Wykonawcy lub Zamawiającego - w szczególności: zmiana adresu, zmiana
nazwy, zmiana numeru rachunku bankowego, zmiany NIP, REGON.
12) Zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, na
podstawie uzasadnionych przyczyn, pod warunkiem, iż osoby te spełniają wymagania określone w
SIWZ;
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13) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie,
14) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
Rozdział 27.

Inne informacje

Nie przewiduje się:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
2. zadanie będzie finansowane z budżetu gminy Sokółka.
Rozdział 28.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
1.

postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie i skarga.
Rozdział 29.
Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10

Opis przedmiotu zamówienia
Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oświadczenie Wykonawcy – art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
Wykaz wykonanych usług
Wykaz pojazdów
Wykaz personelu
Wzór oferty
Istotne postanowienia umowy
..........................
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Załącznik Nr 1)

Opis przedmiotu zamówienia
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Załącznik Nr 2)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na Wykonywanie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta
Sokółka w latach 2014-2016, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych:
1. Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

........................., dn. _ _ . _ _ . 2013

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę
*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy
członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
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Załącznik Nr 3)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE art. 24 ust. 1 i 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na Wykonywanie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta
Sokółka w latach 2014-2016, oświadczam/my że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych:
nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

..........................., dn. _ _ . _ _ .2013

....................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa
każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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Załącznik Nr 4)

Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na Wykonywanie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta
Sokółka w latach 2014-2016, Informuję/my, że zgodne z art. 26, ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych:
nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z późn. zm.).*
należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z późn. zm.), i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej.*

..........................., dn. _ _ . _ _ .2013

....................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* niepotrzebne skreślić

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
składa każdy z Wykonawców osobno.
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Załącznik Nr 5)

Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Pieczęć Wykonawcy

Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia: Wykonywanie usług komunikacji miejskiej na
terenie miasta Sokółka w latach 2014-2016
Stosownie do treści art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
ja……………………………………………………………………….…………. upoważniony do
reprezentowania
…………………………………………………………………………………..... zobowiązuję się do
oddania Wykonawcy(om)
…………………………………………………………………………………………………
do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów w zakresie:*)
• wiedzy i doświadczenia;
• potencjału technicznego;
• osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
• zdolności finansowych
w zakresie
…………………………………………………………………………………………………………
(podać dokładny zakres zobowiązania)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn: Wykonywanie usług komunikacji
miejskiej na terenie miasta Sokółka w latach 2014-2016
*)
– niepotrzebne skreślić

........................... dnia ..................

...……..………...........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
Strona 18

Załącznik Nr 6)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający
Burmistrz Sokółki
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonywanie
usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Sokółka w latach 2014-2016, oświadczamy iż, w
ciągu ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia spełniające warunki określone przez
Zamawiającego z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Całkowita
wartość brutto
w PLN

Termin realizacji

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Nazwa
Zleceniodawcy

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
......................., dn. _ _ . _ _ . 2013

...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik Nr 7)

Wykaz pojazdów

Pieczęć Wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonywanie
usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Sokółka w latach 2014-2016 oświadczam/y, iż
nasza firma dysponuje lub będzie dysponować w celu realizacji zamówienia następującymi w pełni
sprawnymi jednostkami sprzętu (pojazdy) i będą one wykorzystane do realizacji przedmiotu
zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego warunkami:
Opis autobusu
(nazwa, producent, model, rok produkcji,
charakterystyka pojazdów, w tym ilość
miejsc siedzących dla pasażerów )

Numer
rejestracyjny

Wykonawca polega na zasobach
innego podmiotu (na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamówień
publicznych) – należy wpisać
TAK lub NIE

Nazwa
właściciela
(forma władania)

Należy wskazać, które autobusy będą niskopodłogowe.

Oświadczam(y), że pojazdy wymienione w tabeli powyżej w celu realizacji zamówienia będą:
a)
trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi
i numerem telefonu wykonawcy,
b)
autobusy będą posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenia.
c)
wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2001,
d)
posiadać minimum 15 miejsc siedzących każdy,
e)
z co najmniej dwoma pasażerskimi drzwiami pneumatycznymi,
f)
posiadać przedział kierowcy łączący się z wnętrzem pojazdu, umożliwiający bezpośredni
kontakt kierowcy z pasażerem,
g)
wyposażone w czasie kursów w urządzenia fiskalne umożliwiające drukowanie i sprzedaż
biletów.
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h)
wyposażone w zestawy tablic kierunkowych rozmieszczonych zgodnie z § 21
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr. 32 poz. 262)
i)
nie posiadającymi widocznych śladów korozji, ubytków lakieru, ubytków pokrycia podłogi i
ścian wewnętrznych, zniszczonych pokryć siedzeń i poklejonych szyb.
j)
posiadać stałe miejsce garażowania pojazdów na terenie miasta Sokółka. Nie jest
dopuszczalne garażowanie pojazdów na publicznych parkingach, miejscach postojowych w pasach
drogowych ulic.
................................ dnia ...........................
.............................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik Nr 8)

Informacje o personelu – wykaz osób

Zamawiający
Pieczęć Wykonawcy

Burmistrz Sokółki

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonywanie
usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Sokółka w latach 2014-2016 , podajemy wykaz
osób, które będą wykonywać zamówienie, waz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności:
Imię
i nazwisko

Proponowana Doświadczenie Informacje o
rola w realizacji
zawodowe
wykształceniu
zamówienia
(lata pracy)

Informacją o podstawie
do dysponowania
osobami które będą
wykonywać zamówienie

Nazwa podmiotu, który
udostępni osobę do
wykonania zamówienia*

Podpisano
......................., dn. _ _ . _ _ . 2013
.......................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* - dotyczy osób wymienionych w wykazie, które nie są pracownikami wykonawcy – należy dołączyć zobowiązanie
podmiotu, u którego są zatrudnione o udostępnieniu ich do wykonania przedmiotowego zamówienia.
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..............................................
wykonawca

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia.
Oświadczam, że Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Wykonywanie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Sokółka w latach 2014-2016
dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane
uprawnienia:
1. kierowca Pan/Pani .................................................................
2. kierowca Pan/Pani .................................................................
3. kierowca Pan/Pani .................................................................
4. kierowca Pan/Pani .................................................................
5. kierowca Pan/Pani .................................................................
6. kierowca Pan/Pani .................................................................

......................., dn. _ _ . _ _ . 2013
.......................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik Nr 9)

WZÓR OFERTY
numer oferty ………
(wpisuje zamawiający)
Zamawiający Burmistrz Sokółki

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonywanie usług komunikacji
miejskiej na terenie miasta Sokółka w latach 2014-2016, oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za
cenę:
jednego wozokilometra netto w wysokości: ............................ zł,
słownie: ........................................................................................................................................
plus podatek VAT ….. % = ...................zł
za cenę ryczałtową brutto............................zł
słownie: ........................................................................................................................................
Wartość usług w okresie realizacji całej umowy wyniesie kwotę netto: 3 lata x 190 00
wozokilometrów rocznie x ……………..…. zł/wozokilometr = .........................................zł,
słownie: ……………………………………………………………........………………………
plus podatek VAT ….. % = ...................zł.
t. j. kwotę brutto....................................zł
słownie: ……………………………………………………………........………………………
1)

Oświadczamy, że:
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w SIWZ tj. od dnia 1
stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
2)
zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do
nich żadnych zastrzeżeń,
3)
uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
4)
akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia
podany przez Zamawiającego,
5)
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert,
6)
dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania
oferty.
2.
W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3.
Oferta została złożona na …………………….. stronach
4.
Do oferty dołączono następujące dokumenty :
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru,
2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.
22 ust. 1,
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust, 1 oraz art. 24 ust. 2,
5) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d,
6) Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
1)
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7) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
8) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
9) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy,
10) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy,
11) Wykaz wykonanych usług spełniających warunki Zamawiającego,
12) Informacja o personelu – wykaz osób,
13) Wykaz pojazdów
14) Potwierdzenie wniesienia wadium w formie ......................
15) Inne dokumenty ..................................
Nazwa i adres WYKONAWCY :
.................................................................................................................................................................
................................................................................
NIP .......................................................
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
.................................................................................................................................................
Strona internetowa Wykonawcy :
.......................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
numer telefonu:
0 (_ _) _ _ _ _ _ _ _
Numer faksu:
0 (_ _) _ _ _ _ _ _ _
e-mail
................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . 2013 r.

...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 10 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr U/

/ 2013

zawarta dnia..................... 2013 roku w Sokółce, pomiędzy Gminą Sokółka, mającą swoją siedzibę
w 16-100 Sokółka Pl. Kościuszki 1, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1. Stanisława Małachwieja - Burmistrza Sokółki
a ...............................................................................................................................................................
zwanym dalej w tekście "Przewoźnikiem", reprezentowanym przez:
1. ..............................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami), w związku z art. 19 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. O publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5
poz. 13 ze zm.) wyboru Wykonawcy – została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1.
Zamawiający zleca a Przewoźnik przyjmuje do wykonania obowiązki świadczenia usług w
zakresie publicznego transportu zbiorowego - komunikacji miejskiej w mieście Sokółka, poprzez
obsługę dwóch linii autobusowych, zgodnie z ustaloną trasą i częstotliwością przejazdów, określoną
w rozkładach jazdy stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2.
Przewoźnik zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1 przy wykorzystaniu
autobusów, z których każdy posiada co najmniej 15 miejsc siedzących, z wyłączeniem miejsca
kierowcy. Przewoźnik do realizacji zadania musi dysponować sześcioma autobusami, z których
minimum 50% będą stanowiły autobusy niskopodłogowe. W godzinach szczytu, gdy na każdej z
dwóch linii na trasie będą równocześnie dwa autobusy, minimum jeden z nich musi być
niskopodłogowym.
§ 2.
1.
Do obowiązków Przewoźnika należy:
1)
świadczenie usług posiadanymi pojazdami przystosowanymi do przewozów w
komunikacji pasażerskiej, sprawnymi technicznie i odpowiadającymi wymogom Prawa o ruchu
drogowym i innych przepisów szczególnych w tym zakresie;
2)
przestrzeganie regularności i punktualności kursowania autobusów zgodnie z rozkładami
jazdy ustalonymi przez Zamawiającego – stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy;
3)
utrzymanie autobusów w ujednoliconym zewnętrznym wyglądzie, w sposób nie budzący
wątpliwości co do charakteru prowadzonych przewozów oraz ich odpowiednie oznakowanie;
4)
oznakowanie autobusów zgodnie z paragrafami 18, 19, 20, 21 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2033 r. poz. 951 t. j.)
5)
kulturalna obsługa pasażerów;
6)
wyposażenie autobusów w taryfy przewozowe, przepisy porządkowe i inne odpowiednie
informacje;
7)
zapewnienie czystości pojazdów;
8)
zmiana w uzgodnieniu z Zamawiającym: tras, częstotliwości kursów, miejsc przystanków
z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 umowy;
9)
druk biletów i zorganizowanie systemu sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych,
w tym organizacja minimum jednego stałego punktu sprzedaży biletów miesięcznych na terenie
miasta;
10)
zapewnienie w pojazdach ciągłej sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym również prawa miejscowego;
11)
prowadzenie kontroli biletów;
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12)
należyte oznakowanie przystanków (w tym umieszczenie rozkładów jazdy na
przystankach) i ich utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym;
13)
na rozkładach jazdy umieszczonych na przystankach i podanych do publicznej
wiadomości w wyraźny sposób oznaczenie kursów obsługiwanych przez autobusy niskopodłogowe;
14)
udostępnienie pojazdów w celu kontroli upoważnionym pracownikom Zamawiającego
lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego;
15)
udzielenie Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących usług stanowiących
przedmiot umowy;
16)
niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu zgłaszanych przez pasażerów i
mieszkańców uwag, skarg i wniosków dotyczących przedmiotu umowy;
17)
niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich zaistniałych lub
przewidywanych przeszkodach w świadczeniu usług stanowiących przedmiot umowy;
18)
zaspakajanie we własnym zakresie wszelkich roszczeń zgłaszanych przez pasażerów i
inne podmioty w związku z wykonywaniem przez przewoźnika usług przewozowych będących
przedmiotem umowy;
19)
uzgodnienie zasad korzystania z przystanków z ich właścicielami i zarządcami , zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
20)
dokonywanie według własnych potrzeb zakupu środków transportu niezbędnych do
realizacji usług w zakresie określonym niniejszą umową;
21)
określanie we własnym zakresie warunków wykorzystania środków transportu w
zależności od natężenia ruchu pasażerów;
22)
sukcesywnego podnoszenia jakości świadczonych usług.
2.
Do zadań Zamawiającego należy utrzymanie w należytym porządku i czystości przystanków
komunikacji miejskiej i wiat przystankowych.
3.
Zmiana tras i częstotliwości kursów, miejsc przystanków jest dopuszczalna za zgodą obu
stron, z tym, że zmiany te nie mogą zmienić wysokości ceny jednego wozokilometra określonej w §
8 pkt.4.
§ 3.
Przewoźnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec pasażerów i osób trzecich za
wszelkie szkody wynikłe z ruchu pojazdów, przewozu pasażerów i bagażu na zasadach ogólnych
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach oraz zobowiązuje się terminowo zawierać
umowy ubezpieczeniowe w tym zakresie.
§ 4.
3.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2016r.
4.
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu
wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia liczony jest od 1-go dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym strona otrzymała wypowiedzenie i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
§ 5.
Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Przewoźnikowi formularz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zawierający m. in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania
Przewoźnika oraz że są one wprowadzone do niniejszej umowy jako załącznik nr 2.
§ 6.
Przewoźnik nie może bez zgody Zamawiającego zlecić wykonania przedmiotu umowy lub jego
części podwykonawcy.
§ 7.
1.
Strony umowy obowiązują ceny urzędowe za jednorazowe przewozy osób środkami
miejskiej komunikacji masowej w Sokółce ustalone uchwałą Nr XLV/332/13 Rady Miejskiej w
Sokółce z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie cen urzędowych za przewozy osób środkami miejskiej
komunikacji zbiorowej w Sokółce (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 2771), wymienionej w załączniku nr 3 do umowy.
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2.
Zmiana cen biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej może nastąpić na wniosek
Przewoźnika, nie częściej niż jeden raz w roku i nie wcześniej niż od 1 lipca 2015 roku.
3.
Wniosek, o którym mowa w pkt. 2, Przewoźnik winien złożyć na minimum 2 miesiące przed
wnioskowanym terminem wprowadzenia nowych cen.
4.
Wpływy uzyskane ze sprzedaży biletów na przejazdy środkami komunikacji miejskiej w
Sokółce stanowią wynagrodzenie Przewoźnika.
5.
Wpływy uzyskane z kar za przejazd bez ważnego biletu przewozowego i przewidzianych w
przepisach porządkowych stanowią przychód Przewoźnika.
6.
Sprzedaż biletów w cenie ustalonej przez Radę Miejską w Sokółce wykonuje Przewoźnik
własnym staraniem i na własny koszt.
7.
Przewoźnik będzie stosował się do uchwał Rady Miejskiej w Sokółce wymienionych w
załączniku nr 3 do umowy:
1)
Uchwała Nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 lutego 2004 roku w
sprawie opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zwierząt i rzeczy zabieranych ze sobą do
środka transportowego miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce (Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego z 2004 r. nr 21 poz.407)
2)
Uchwała Nr XVIII/127/04 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 lutego 2004 roku w
sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, bagażu i zwierząt
domowych środkami transportu zbiorowego w Sokółce (Dziennik Urzędowy Województwa
Podlaskiego z 2004 r. nr. 21 poz.408),
3)
Uchwały Nr XVIII/128/04 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 lutego 2004 roku w
sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów oraz rodzaju dokumentów poświadczających
uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej
w Sokółce (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2004 r. nr 21 poz.409; zmiany: Dz.
Urz. Województwa Podlaskiego z 2004 r. nr 102 poz. 1496, z 2007 r nr 247 poz. 2545, z 2013 poz.
234),
§ 8.
1. Wynagrodzenie należne Przewoźnikowi składa się z:
a/ kwot uzyskanych z tytułów określonych w § 7 ust.4 i 5
b/ wynagrodzenia określonego jako iloczyn przejechanych wozokilometrów i stawki za
wozokilometr ustalonej w drodze przetargu publicznego, przy uwzględnieniu zmian określonych w §
8 p 8.
2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1b określa się dla przejechanych
wozokilometrów w w roku 2014 w ilości 190 000 km (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy
kilometrów).
3. Ilość przejechanych wozokilometrów w latach następnych określana będzie w zależności od
liczby dni roboczych, sobót, niedziel i świąt w roku kalendarzowym.
4. Wysokość wynagrodzenia na rok 2014 za jeden wozokilometr równa się ..............zł
(słownie: .........................................................) netto plus podatek VAT w wysokości 8 % i jest
zgodna z wartością określoną w ofercie Przewoźnika, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej
umowy. Zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług powoduje zmianę wynagrodzenia.
W 2014 roku wynagrodzenie za świadczenie usług stanowić będzie kwotę .................. zł,
(słownie: .............. ..................................................) netto plus podatek VAT 8 %.
Wysokość wynagrodzenia za realizację całej umowy (570 000 km w 36 miesięcy) stanowi kwotę
brutto
...................................zł (słownie: ..........................................................................................................
złotych)
5. Wynagrodzenie wypłacane będzie w miesięcznych ratach w wysokości równej iloczynowi
przejechanych wozokilometrów w danym miesiącu oraz wysokości wynagrodzenia za jeden
wozokilometr w wysokości zgodnej z pkt. 4.
6. Przewoźnik do dnia 5 następnego miesiąca przekaże Zamawiającemu wykaz przejechanych
wozokilometrów wraz z fakturą VAT.
7. Zamawiający opłaci fakturę w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
8. Wysokość wynagrodzenia do jednego wozokilometra na rok 2015 zostanie zwiększona
proporcjonalnie do roku 2014 o wysokość wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych
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ogłoszonego przez Prezesa GUS w okresie od IV kwartału 2013 do III kwartału 2014, a na rok 2016
proporcjonalnie do roku 2015 o wysokość wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych
ogłoszonego przez Prezesa GUS w okresie od IV kwartału 2014 do III kwartału 2015. Wysokość
wynagrodzenia za jeden wozokilometr określana będzie w zaokrągleniu do pełnych groszy.
§ 9.
1. Przewoźnik wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny umownej
(brutto)
umowy
czyli
............................
zł
(słownie:........................................................................................), w formie ................... Wykonawca
przedkłada Zamawiającemu pełne zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu podpisania
umowy w formach określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
uznania należytego wykonania usług.
§ 10.
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli świadczonych usług będących przedmiotem
umowy.
2.
Kontrola może być przeprowadzona po uprzednim powiadomieniu Przewoźnika z
udziałem jego przedstawiciela (za przedstawiciela Przewoźnika uznaje się także prowadzącego
pojazd) lub kontrolę mogą przeprowadzić samodzielnie upoważnieni do kontroli przedstawiciele
Zamawiającego bez uprzedniego powiadamiania i bez udziału jego przedstawicieli. Wyniki kontroli
przeprowadzonej w w/w formach mają jednakowe
znaczenie dla oceny prawidłowego
wykonywania przez Przewoźnika przedmiotu umowy.
3.
Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz innym
osobom upoważnionym przez Zamawiającego. W szczególności kontroli podlega: punktualność,
czystość, oznakowanie pojazdów, typ taboru, wyposażenie pojazdów w informacje taryfowe i
przepisy porządkowe, sprawność techniczna, realizacja przewozów zgodnie z umową oraz inne
istotne dla Zamawiającego dokumenty wynikające z realizacji umowy.
4.
Każdorazowo z kontroli sporządzony będzie protokół lub notatka służbowa podpisane
przez osobę (osoby) dokonującą (-ce) kontroli; w przypadku kontroli w obecności Przewoźnika
sporządzony dokument parafuje i podpisze przedstawiciel Przewoźnika. Nieprawidłowości
stwierdzone w trakcie kontroli są podstawą do naliczenia kar umownych.
§ 11.
W razie niemożliwości świadczenia usług przez Przewoźnika, Zamawiający powierzy organizację
komunikacji zastępczej, obciążając jej kosztami Przewoźnika, chyba, że niemożność świadczenia
wynikła z przyczyn, za które Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
§ 12.
1. Przewoźnik zobowiązany jest do składania kwartalnych sprawozdań z realizacji świadczonych
usług, w tym informacji dotyczących liczby przewiezionych pasażerów. Informacja winna być
składana w rozbiciu na poszczególne rodzaje biletów – normalnych, ulgowych, miesięcznych na
każdą linię komunikacyjną oddzielnie. Sprawozdania będą składane do 15 miesiąca następującego
po upływie kwartału.
2. Przewożnik jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu, w terminie do dnia 31 marca
każdego roku, informację o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez
pasażerów w związku realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz
informację o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań zgodnie z art. 48. 1. ustawy z 16
grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym.
§ 13.
Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
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1. Przewoźnik płaci kary umowne za:
a) zerwany kurs - 200zł za kurs,
b) brudny autobus - 200 zł za autobus za dzień,
c) opóźnienie lub przyśpieszenie kursu poza dopuszczalną tolerancją - 100 zł za kurs,
d) brak umieszczonych w autobusie przepisów porządkowych i taryf przewozowych - 300 zł za
autobus,
e) z tytułu odstąpienia od umowy przez Przewoźnika z innych przyczyn niż określone w § 13 ust. 2
umowy bez zachowania sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia 100.000 zł (słownie: sto
tysięcy złotych),
f) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bez zachowania, sześciomiesięcznego
okresu wypowiedzenia z przyczyn o których mowa w § 14 ust. 1 - 100.000 zł (słownie: sto tysięcy
złotych).
2. Zamawiający płaci Przewoźnikowi kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z innych przyczyn niż określone w § 14 ust.
1 bez zachowania sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia - 100.000 zł (słownie: sto tysięcy
złotych),
b) z tytułu odstąpienia przez Przewoźnika od umowy bez zachowania sześciomiesięcznego okresu
wypowiedzenia z przyczyn, o których mowa w § 14 ust. 2 - 100.000 zł (słownie: sto tysięcy
złotych),
5.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 14.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania sześciomiesięcznego
terminu wypowiedzenia w przypadku:
1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy Przewoźnika;
2) wydania nakazu zajęcia majątku Przewoźnika;
3) nie rozpoczęcia realizacji przewozów przez Przewoźnik od dnia 1 stycznia 2014 r;
4) przerwania przez Przewoźnika realizacji przewozów z powodów, za które ponosi
odpowiedzialność i przerwa ta trwa dłużej niż cztery kolejne dni lub dłużej niż 7 dni w miesiącu.
2. Przewoźnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania sześciomiesięcznego
terminu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku przekazywania raty
należnego wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu
o którym mowa w § 8 pkt. 7.
§ 15
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 16.
1.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób
trzecich wyłącznie za zgodą obu stron.
2.
Strony za ich obustronną zgodą mogą rozwiązać umowę - w każdym czasie.
§ 17.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
§ 18.
W razie zaistnienia 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
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okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.
§ 19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy
kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy rozdziału IV ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§ 20.
Umowę spisano w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla
Przewoźnika.
Załączniki do umowy:
1. Rozkłady jazdy
2. SIWZ.
3. Uchwały Rady Miejskiej w Sokółce do stosowania podczas przewozów osób środkami miejskiej
komunikacji zbiorowej w Sokółce.
4. Oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
........................................

PRZEWOŹNIK
........................................
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Załącznik nr 1
do umowy nr................ z dnia..............

Rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej w Sokółce
1) Rozkład świąteczny dla linii Nr 1
kursuje ulicami: Białostocka - Grodzieńska - Wyszyńskiego - Kolejowa - 11-go Listopada Grodzieńska - Broniewskiego - Grodzieńska - Kresowa - Os. Buchwałowo.
Ceny biletów na przejazdy komunikacją miejską w Sokółce ustala RM w Sokółce.
Godziny odjazdów z poszczególnych końcówek oraz dworca PKP
Białostocka (pętla)

Dolna
(pętla)

6.30+

Ilość
km
6,7

6.50

Ilość
km
6,7

Numer
kursu
1-2

6.40

7.52

10,0

8.15

8.25

6,7

3-4

8.35

8.40

6,7

8.55zk

9.05zk

10,0

5-6

9.20 zk

9.30

7,3

9.40

9.50

6,7

7-8

10.05

10.15

6,7

10.25

10.35

6,7

9-10

10.55

11.05

6,7

11.15

11.25

6,7

11-12

11.58

10,0

12.15

12.25

6,7

13-14

12.45

6,7

12.55zk

13.05

10,0

15-16

6.20+
7.42zk

11.42zk

7.47+zk

11.49zk

12.35

Dworzec
PKP

Os.
Dworzec
Buchwałowo PKP

13,20

60,8

60,2

Przebieg dzienny 121,0 km
Objasnienia: zk – przebieg linii przez ulicę Dolną, Osiedle Zabrodzie i ul. Targową,
Ogrodową, 3-go Maja
+ – skomunikowanie na dworcu PKP z linią nr 2.
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2) Rozkład powszedni dla linii Nr 1 dzielony z czasem przerywanym
Kursuje ulicami: Białostocka - Grodzieńska - Wyszyńskiego - Kolejowa - 11-go Listopada Grodzieńska - Broniewskiego - Grodzieńska - Kresowa - Os. Buchwałowo.
Ceny biletów na przejazdy komunikacją miejską w Sokółce ustala RM w Sokółce.
Godziny odjazdów z poszczególnych końcówek oraz dworca PKP.
Białostocka
(pętla)

Dolna
(pętla)

5.08 C
5.49

Dworzec
PKP
5.19

5.53

6.05

6.40
7.32

6.50
7.42

8.35

8.45

13.22C

13.32

14.10+

14.20+

15.05+

15.15+
15.55

16.40

16.05
16.50

Ilość
km
7,6
9,5
6,7
6,7
6,7
7,6
6,7
6,7
8,5
6,7
73,4

Os.
Dworzec
Buchwałowo PKP
5.30

5,40

6.20 +

6.30+

7.05+
8.08+

7.15+
8.20

9.10

9.20

13.47

13.57

14.32+

14.42+

15.30 CZ+

15.40 CZ+

16.15

16.25

17.10

17.20

Ilość
km

Numer
kursu

6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
8,8
6,7
6,7
69,1

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20

Przebieg dzienny 142,5km
Objaśnienia: +- skomunikowane na dworcu PKP z linią nr 2
C- linia przebiega przez Os. Centrum: ul. Mickiewicza, Sikorskiego, Piłsudskiego
Z- kurs na ul. Dolną lub rozpoczyna z pętli na ul. Dolnej
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3) Rozkład powszedni dla linii Nr 1 dwuzmienny.
Kursuje ulicami: Białostocka - Grodzieńska - Wyszyńskiego - Kolejowa - 11-go Listopada Grodzieńska – Broniewskiego - Grodzieńska - Kresowa - Os. Buchwałowo.
Ceny biletów na przejazdy komunikacją miejską w Sokółce ustala RM w Sokółce.
Godziny odjazdów z poszczególnych końcówek oraz dworca PKP.
Białostocka (pętla)

Dolna
(pętla)

6.20+C
7.00+

6.30
7.04+

7.15+

8.10+
8.55-9.10

Dworzec
PKP

8.20+
9.10

9.20

10.00

10.10

10.50

11.00

11.35

11.45

12.25

12.35
13.10 C+

13.20+

13.50

14.00

14.32+

14.42+

15.30+

15.40+

16.15

16.25

17.10

17.20

18.00+

18.10+

19.10+

19.20+

Ilość
km
7,6
9,4
6,7
9,4
6,7
6,7
6,7
6,7
8,5
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
115,3

Os.
Dworzec
Buchwałowo PKP
6.40+

6.50+

7.32+

7.42+

8.35 Z+

8.45 Z+

9.35

9.45

10.25

10.35

11.15

11.25

12.00

12.10

12.45Z

12.55Z

13.30

13.40

14.10 C+

14.20 C+

15.05 C+

15.15 C+

15.55+

16.05+

16.40

16.50

17.32

17.42

18.25+

18.35+

19.30+

19.40+

Ilość
km

Numer
kursu

6,7
6,7
8,8
6,7
6,7
6,7
6,7
7,9
6,7
7,6
7,6
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
112,3

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32

Przebieg dzienny 227,6 km
Objaśnienia: + - skomunikowanie na dworcu PKP z linią Nr 2
C - linia przebiega przez Os. Centrum, ul. Mickiewicza , Sikorskiego,
Piłsudskiego
Z - kurs na ul. Dolną lub rozpoczyna z pętli przy ul. Dolnej.
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4) Rozkład świąteczny dla linii Nr 2
Kursuje ulicami: Targowa – (Bogusze) - Sikorskiego - Piłsudskiego - 1-go Maja (tylko w kierunku
Targowa -Dworzec PKP-Kryńska) - Grodzieńska - Wyszyńskiego Kolejowa Kryńska - Jana Pawła II - Os. Zielone – Kryńska
Ceny biletów na przejazdy komunikacją miejską w Sokółce ustala RM w Sokółce.
Godziny odjazdów z poszczególnych końcówek oraz dworca PKP.
Targowa

Dworzec
PKP

6.05 S

6.15

7.10 S

7.20

8.20 S

8.28

9.00 S

9.08

9.43 S

9.50

10.32 S

10.40

11.30 S

11.38

12.10 S

12.18

12.58

13.08

13.38

13.48

Ilość
km
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
56,0

Kryńska

Dworzec
PKP

6.25 S

6.35 S

7.35 S

7.45 S

8.40 S

8.50 S

9.17 SB

9.27 SB

10.10 S

10.20 S

10.59 SB

11.09 SB

11.45 S

11.55 S

12.35 S

12.45 S

13.18

13.28

13.58

14.08

Bogusze

9.37
11.25

Ilość
km
5,5
5,5
5,5
13,5
5,5
13,5
5,5
5,5
5,5
5,5
71,0

Objaśnienia: B - kurs do Bogusz w niedzielę i święta.
S - kurs do szpitala
+ - skomunikowanie na dworcu PKP z linią Nr 1
Przebieg dzienny: - 127,0 km w niedziele i święta,
- 111,0 km w soboty
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Nr
kursu
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20

5) Rozkład powszedni dla linii Nr 2 dwuzmienny
Kursuje ulicami: Targowa – Sikorskiego – Piłsudskiego -1-go Maja (tylko w kierunku Targowa - Dworzec PKPKryńska) - Monte Cassino – Grodzieńska – Wyszyńskiego – Kolejowa - Kryńska, Jana Pawła II - Os. Zielone Kryńska
Ceny biletów na przejazdy komunikacją miejską w Sokółce ustala RM w Sokółce.
Godziny odjazdów z poszczególnych końcówek oraz dworca PKP.
Targowa

Szpital

5.10

Dworzec
PKP
5.20

Ilość
km
5,1

Kryńska
5.30

Dworzec
PKP
5.40

Ilość
km
5,0

Nr
kursu
1-2

6.00

6.10

5,1

6.20 S+

6.30 S+

5,5

3-4

6.40 S

6.42

6.50

5,6

7.05 S+

7.15 S+

5,5

5-6

7.32 S

7.34+

7.42+

5,6

8.10 S+

8.20 S+

5,5

7-8

8.35 S+

8.37+

8.45+

5,6

0

9

9.10 S

9.20 S

5,5

10

9.35 S

9.37

9.45

5,6

10.00 S

10.10 S

5,5

11-12

10.25 S

10.27

10.35

5,6

10.50 S

11.00 S

5,5

13-14

11.15 S

11.17

11.25

5,6

11.35 S

11.45 S

5,5

15-16

12.00 S

12.02

12.10

5,6

12.25 S

12.35 S

5,5

17-18

12.50 S

12.52

13.00

5,6

13.10 S+

13.20 S+

5,5

19-20

13.42 S

13.42

13.52

5,6

14.10 S+

14.20 S+

5,5

21-22

14.32 S+

14.34+

14.42+

5,6

15.05 SK+

15.15 SK+

5,5

23-24

15.32+

15.40+

5,1

15.55 SK+

16.05 SK+

5,0

25-26

16.17

16.25

5,1

16.40 SK

16.50 SK

5,0

27-28

17.12

17.20

5,1

17.32 SK

17.42 SK

5,0

29-30

18.00+

18.10+

5,1

18.25 SK+

18.35 SK+

5,0

31-32

19.10+

19.20+

5,1

19.30 SK+

19.40 SK+

5,0

33-34

91,7

Przebieg dzienny 182,2 km
Objaśnienia: + -skomunikowane na dworcu PKP z linią nr 1
S - kurs do szpitala
K - nie kursuje na Targową
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90,5

6) Rozkład powszedni dla linii nr 2 dzielony z czasem przerywanym
Kursuje ulicami: Targowa – Sikorskiego – Piłsudskiego - 1-go Maja (tylko w kierunku Targowa -Dworzec PKPKryńska) - Monte Cassino – Grodzieńska – Wyszyńskiego – Kolejowa – Kryńska - Jana Pawła II – Os. Zielone Kryńska
Ceny biletów na przejazdy komunikacją miejską w Sokółce ustala RM w Sokółce.
Godziny odjazdów z poszczególnych końcówek oraz dworca PKP
Targowa
6.20+

Dworzec
PKP
6.30+

Ilość
km
5,6

7.08 S+

7.15+

5,6

8.10 S+

8.20+

9.10 S

Kryńska

Ilość
km
5,5

Nr
kursu

6.40 S+

Dworzec
PKP
6.50 S+

7.32 S+

7.42 S+

5,5

3-4

5,6

8.35 S

8.45 S

5,5

5-6

9.20

5,6

9.35 S

9.45 S

5,5

7-8

13.20 S

13.30

5,6

13.47 S

13.57 S

5,5

9-10

14.10 S+

14.20 +

5,6

14.32 S+

14.42 S+

5,5

11-12

15.05 S+

15.15+

5,6

15.30 S+

15.40 S+

5,5

13-14

15.55 S+

16.05+

5,6

16.15 S+

16.25 S +

5,5

15-16

44,8

1-2

44,0

Przebieg dzienny 88,8 km
Objaśnienia: + - skomunikowanie na dworcu PKP z linią nr 1
S - kurs do szpitala

Przebiegi dzienne autobusów w wozokilometrach
Numer
linii

Autobus

Przebieg
dzienny w km

Dzień
roboczy

I

142,5

142,5

II

227,6

227,6

Sobota

I

121,0

Niedziela
lub święto

I

121,0

I

182,2

182,2

II

88,8

88,8

Sobota

I

111,0

Niedziela
lub święto

I

127,0

Dzień
Roboczy

1

Roboczy
2

Razem

Sobota

Niedziela lub
świeto

121,0
121,0

111,0
127,0
641,1

232,0
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248,0

Załącznik nr 3
do umowy nr................ z dnia..............

UCHWAŁA NR XVIII/126/04
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
z dnia 19 lutego 2004 r
w sprawie opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zwierząt i rzeczy zabieranych ze sobą do środka
transportowego miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce

Na podstawie art. 34 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. 2000r.
Nr 50, poz.601, zm. z 2001r. Nr 125, poz.1371, z 2002r., poz.984, Nr 130, poz. 1112, z 2003r., Nr
149, poz. 1452) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące opłaty dodatkowe z tytułu przewozu osób oraz zwierząt i rzeczy
zabieranych ze sobą do środka transportowego miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce:
1) 80,00 zł - za przejazd bez ważnego biletu zbiorowej komunikacji miejskiej,
bądź ważnego dokumentu, uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego;
2) 32,00 zł - za zabieranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy,
za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez uiszczenia tych opłat;
3) 32,00 zł - za zabieranie ze sobą do środka transportowego rzeczy wyłączonych
z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych –
bez zachowania tych warunków;
4) 240,00 zł - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy
środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

§ 2. Opłatę dodatkową, o której mowa w §1 obniża się o:
1) 60% - w przypadku uiszczenia jej natychmiast do rąk kontrolera biletowego lub
najdalej w dniu następnym w siedzibie Przewoźnika;
2) 30% - w przypadku uiszczenia jej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu
zobowiązującego do uiszczenia opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Siergiej

(Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 21 z dnia 2 marca 2004 r.
poz.407)
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UCHWAŁA NR XVIII/127/04
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
19 lutego 2004r.
w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, bagażu i zwierząt domowych
środkami transporty zbiorowego w Sokółce

Na podstawie art. 15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. 2000r. Nr
50, poz.601, zm. z 2001r. Nr 125, poz.1371, z 2002r., poz.984, Nr 130, poz. 1112, z 2003r., Nr 149,
poz. 1452) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin przewozu osób, bagażu i zwierząt domowych pojazdami miejskiego
transportu zbiorowego w Sokółce stanowiący, załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Siergiej

(Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 21 z dnia 2 marca 2004 r.
poz.408)
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Załącznik Nr1
do uchwały Rady Miejskiej w Sokółce
Nr XVIII/127/04z dnia 19 lutego 2004r.
REGULAMIN
PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU I ZWIERZĄT DOMOWYCH
POJAZDAMI MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W SOKÓŁCE
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy określa warunki przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt domowych
na liniach komunikacyjnych miejskiego transportu zbiorowego w Sokółce.
2. Przewozu osób, bagażu i zwierząt domowych dokonuje przewoźnik na zlecenie Gminy
Sokółka. Szczegółowe zasady i warunki przewozu zostały określone w wiążących strony
umowach.
3. Przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt domowych dokonywany jest według ustalonych
rozkładów jazdy za opłatą z obowiązującym cennikiem biletów i opłat.
4. Obowiązujące cenniki oraz pozostałe zasady korzystania z miejskiego transportu zbiorowego
ustala Rada Miejska w Sokółce.
5. Do przejazdu i przewozu bagażu ręcznego oraz zwierząt domowych uprawniają ważne bilety
emitowane przez przewoźnika oraz dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych i
ulgowych.
6. Pasażer odpowiada wobec przewoźnika za wszelkie szkody i zanieczyszczenia autobusu
powstałe z jego winy, a także spowodowane w związku z przewozem bagażu i zwierząt
domowych.
7. Za uszkodzenia przystanków oraz urządzeń przystankowych odpowiada sprawca szkody
wobec Gminy Sokółka.
8. Za szkody wynikające z niewłaściwego przewozu osób i bagażu ręcznego oraz zwierząt
domowych odpowiedzialność ponosi przewoźnik.
9. Za negatywne następstwa, związane z przejazdem niepełnoletnich
ubezwłasnowolnionych odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

lub

osób

10. Gmina Sokółka nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu albo zmian
kierunku jazdy, spowodowanych siłą wyższą, warunkami i robotami drogowymi, zarządzeniem
służb ruchu drogowego lub innych uprawnionych do tego organów.
11. Kierowca autobusu oraz osoby z nadzoru obowiązani są do udzielenia informacji
dotyczących przewozu.
12. Pasażerowie, kierowcy autobusów oraz osoby z nadzoru obowiązani są do przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu.
13. W każdym autobusie miejskiego transportu zbiorowego uwidocznione są:
a) obowiązujące cenniki oraz zasady korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych,
b) informacje gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące
funkcjonowania transportu zbiorowego,
c) informacje o lokalizacji biura rzeczy znalezionych,
d) postanowienia niniejszego regulaminu
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II.

PRZEWÓZ OSÓB

14. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu dozwolone jest tylko na przystankach i po zatrzymaniu
autobusu.
15. Pasażerowie obowiązani są wsiadać do autobusu przez drzwi oznaczone napisem „wejście”,
wysiadać przez drzwi oznaczone napisem „wyjście”. Przepis ten w sytuacjach uzasadnionych nie
dotyczy osób niepełnosprawnych.
16. Zajmując miejsce w autobusie pasażer obowiązany jest do posiadania ważnego biletu lub
dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego.
17. Pasażer nie posiadający ważnego biletu okresowego lub uprawnienia do przejazdów
bezpłatnych i ulgowych, po wejściu do autobusu powinien niezwłocznie skasować bilet
jednorazowy zgodny z obowiązującym cennikiem i przechowywać go przez cały czas przejazdu.
18. Pasażerowi nie wolno odstąpić skasowanego biletu innej osobie.
19. Pasażer nie może zajmować miejsca w pobliżu kierującego autobusem w sposób
ograniczający jego pole widzenia oraz utrudniający kierującemu prowadzenie autobusu.
20. Pasażer, który zajmuje miejsce przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej lub osoby z
dzieckiem na ręku obowiązany jest zwolnić to miejsce w przypadku zgłoszenia się osoby, dla
której jest ono przeznaczone.
21. Ponadto pasażerowi zabronione jest w szczególności:
a) prowadzenie rozmów z kierującym autobusem w czasie jazdy,
b) wsiadanie (wskakiwanie) do autobusu i wysiadanie (wyskakiwanie) z autobusu w czasie
jazdy,
c) otwieranie drzwi podczas jazdy,
d) nieuzasadnione używanie sygnału odjazdu lub zatrzymania,
e) wsiadanie do autobusu w chwili zamykania drzwi,
f) zajmowanie miejsca w autobusie na przystanku krańcowym przed wykonaniem przez
kierowcę czynności dotyczących zmiany kursu z uwzględnieniem przerwy na spożycie posiłku,
g) zanieczyszczanie autobusu lub niszczenie elementów jego wyposażenia,
h) wychylanie się z autobusu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
i) wyrzucanie w czasie jazdy lub na postoju przedmiotów z autobusu,
j) spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub
zanieczyścić wnętrze autobusu,
k) granie na instrumentach muzycznych, korzystanie ze sprzętu audiowizualnego lub zakłócanie
w inny sposób spokoju w autobusie,
l) palenie tytoniu, picie alkoholu,
m) wykonywanie innych czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia.
22. Kierowca autobusu może odmówić przewozu osób:
a) nietrzeźwych i zachowujących się nieodpowiednio,
b) mogących zabrudzić innych pasażerów,
c) które ze względu na chorobę lub z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwie dla
pasażerów,
d) naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
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23. Kierowcy autobusu zabrania się palenia papierosów podczas jazdy.
24. Kierowca autobusu zobowiązany jest zawiadomić natychmiast dyspozytora w przypadku
wystąpienia zagrożenia porządku publicznego, a w szczególności zagrożenia zdrowia lub mienia
pasażera. Może też powiadomić policję, straż miejską lub służbę ochrony.
25. Osoby, które pomimo odmowy przewozu wsiadły do autobusu lub nie przestrzegają
przepisów punktu 20, 21 i 22 niniejszego regulaminu i po upomnieniu nie stosują się do
wskazówek i żądań kierowcy lub osób z nadzoru, obowiązane są opuścić autobus.
26. W razie wyłączenia autobusu z obsługi linii z przyczyn technicznych lub organizacyjnych,
pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo do kontynuowania jazdy z tym
biletem następnym autobusem na trasie docelowej albo autobusem zastępczym podstawionym
przez przewoźnika.
III. PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT DOMOWYCH
27. Pasażer może przewozić w autobusie rzeczy stanowiące bagaż ręczny, jeżeli istnieje
możliwość takiego umieszczenia bagażu aby nie utrudniał przejścia, nie narażał na uszkodzenia
odzieży pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu autobusem oraz nie zagrażał
bezpieczeństwu przewozu pasażerów.
28. Nie podlegają przewidzianej w taryfie opłacie przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nie
przekraczające rozmiarów 20x40x60 cm, a także zwierzęta domowe trzymane na rękach –psy,
koty, ptaki. Zwierzęta domowe powinny być przewożone w warunkach zapewniających
bezpieczeństwo pasażerom.
29. Za opłatą przewidzianą w cenniku mogą być przewożone:
a) psy – pod warunkiem, że posiadają kaganiec i trzymane są na smyczy,
b) bagaż ręczny przekraczający rozmiar 20x40x60 cm.
c) wszelkiego rodzaju wózki dziecięce. W czasie przewozu dziecko musi być wyjęte z wózka,
jeżeli nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu z wózka.
30. Zwolnione z opłat są wózki inwalidzkie podczas przewożenia w nich osób, dla których są
one przeznaczone.
31. Zwierząt domowych oraz bagażu nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do
siedzenia.
32. Pasażer na żądanie współpasażerów powinien zdjąć plecak. Z żądaniem takim może wystąpić
kierowca autobusu lub kontroler biletów.
33. W autobusach nie wolno przewozić rzeczy niebezpiecznych i przedmiotów, które mogą
wyrządzić szkodę osobom, mieniu lub zanieczyścić autobus.
34. Bagaż i rzeczy pozostawione przez pasażerów w autobusie znalazca zobowiązany jest
przekazać obsłudze autobusu lub złożyć bezpośrednio w biurze rzeczy znalezionych
mieszczącym się w siedzibie przewoźnika.
IV. NADZÓR I KONTROLA
35. Gmina Sokółka sprawuje nadzór w zakresie prawidłowości świadczenia usług
przewozowych, a upoważnione przez przewoźnika osoby (kontrolerzy) dokonują w jego imieniu
kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu oraz zwierząt domowych (kontrola biletowa)
korzystając z pomocy Policji (w zakresie ustawy o Policji), Straży Miejskiej (w zakresie ustawy
o Straży Miejskiej) i służb ochrony (w zakresie ustawy o ochronie osób i mienia).
36. Nadzoru i kontroli, o których mowa w punkcie 1, dokonują upoważnione osoby posiadające
identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.
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37. Korzystając z przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego pasażer obowiązany jest
do posiadania i okazywania – wręczenia – kontrolerowi ważnego dowodu uprawniającego do
przejazdu i przewozu bagażu oraz zwierząt domowych.
38. W przypadku korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego pasażer obowiązany jest
okazać – wręczyć kontrolerowi – dokument uprawniający do takiego przejazdu.
39. Pasażer, który nie okazuje ważnego biletu za przejazd, przewóz bagażu i zwierząt domowych
lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego – w czasie jazdy i przy
wsiadaniu z autobusu – obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości
określonej przez Radę Miejską w Sokółce.
40. Podstawę do nałożenia wymienionych w punkcie 39 opłat stanowi w szczególności
a) przejazd bez biletu lub uprawnienia do bezpłatnego i ulgowego przejazdu,
b) przewóz bagażu i zwierząt domowych bez biletu,
c) przejazd z biletem zniszczonym – uniemożliwiającym jego identyfikację,
d) przejazd z biletem okresowym imiennym wystawionym na inna osobę,
e) przejazd osoby nieuprawnionej do ulg, na podstawie połączenia dwóch biletów okresowych –
ulgowych,
f) przejazd dwóch osób uprawnionych do ulg na podstawie jednego biletu okresowego –
normalnego,
g) skasowanie przez pasażera biletu jednorazowego po ogłoszeniu kontroli biletowej,
h) legitymowanie się biletem jednorazowym przed jego skasowaniem jako ważnym biletem
uprawniającym do przejazdu.
41. W przypadku nie uiszczenia kontrolerowi opłaty dodatkowej, o której mowa w punkcie 39
pasażer obowiązany jest okazać (wręczyć) kontrolerowi dokument stwierdzający jego tożsamość.
42. Do czasu zakończenia przez kontrolera formalności związanych ze sporządzeniem
dokumentu opłaty dodatkowej oraz ustaleniem danych osobowych, pasażer obowiązany jest do
pozostania w autobusie.
43. W przypadku nie okazania dowodu tożsamości kontroler może wezwać funkcjonariusza
Policji lub Straży Miejskiej albo spowodować dowiezienie do najbliższego komisariatu policji.
44. Bilet lub inne dokumenty, co do których istnieje podejrzenie, ze są sfałszowane, kontroler
zobowiązany jest zatrzymać za pokwitowaniem. Zakwestionowany bilet lub dokument wraz z
odpowiednim raportem kontroler niezwłocznie dostarcza swemu przełożonemu.
45. Nałożona przez kontrolera opłata może być unieważniona pod warunkiem dostarczenia
przewoźnikowi imiennego biletu okresowego, bądź przedstawienia dokumentów uprawniających
pasażera do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. Unieważnienia, o którym mowa wyżej,
dokonuje przewoźnik pod warunkiem wniesienia przez pasażera opłaty dodatkowej
przewidzianej w cenniku w ciągu 3-ch dni w kasie przewoźnika.
46. Pasażer oprócz opłaty o której mowa w punkcie 39 obowiązany jest wnieść należność za
przewóz zgodnie z obowiązującym cennikiem.
47. Przy zakupie biletu u kierowcy opłata za bilet powinna być uiszczona kwotą odliczoną. W
razie wręczenia kierowcy pojazdu banknotu, z którego nie może on wydać reszty, kierowca
powinien przyjąć banknot kwitując otrzymaną nadpłatę na odwrocie wydanego pasażerowi biletu
z podaniem wysokości otrzymanej nadpłaty daty i numeru służbowego, kierowca powinien
poinformować pasażera dokąd ma się on zwrócić w celu otrzymania nadpłaty.
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UCHWAŁA NR XVIII/128/04
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
19 lutego 2004r.
sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów oraz rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do
korzystania z ulgowych przejazdów osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym tekst jednolity
z 2001r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w
Sokółce uchwala co następuje:
§ 1. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych i bazpłatnych przejazdów środkami
miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce osób uprawnionych ustawowo są odpowiednio:
1. do bezpłatnych przejazdów dla posłów i senatorów - legitymacja poselska lub senatorska
2. do bezpłatnych przejazdów dla inwalidów wojennych i wojskowych - książeczka inwalidy
wojennego (wojskowego).
3. do bezpłatnych przejazdów dla przewodnika towarzyszącego inwalidzie wojennemu o
znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa inwalidztwa) - książeczka inawalidy
wojennego oraz dokument stwierdzający znaczny stopnień niepełnosprawności (wypis z
treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający
zaliczenie do I grupy inwalidów).
4. do 50% ulgi w przejazdach dla studentów - ważna legitymacja studencka
5. do 50% ulgi w przejazdach dla kombatantów oraz innych osobób uprawnionych w
rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity z dnia 14
listopada 1997 r. Dz.U. Nr 142, poz. 950 z późn. zm.) - zaświadczenie wydane przez Urząd
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
§ 2. Do bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce, uprawnione
są następujące osoby:
1. dzieci w wieku do 4 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka
2. osoby, które ukończyły 75 rok życia - na podstawie dowodu osobistego
3. umundurowani funkcjonariusze policji i straży miejskiej w czasie pełnienia służby - na
podstawie legitymacji służbowej.
4. honorowi dawcy krwi I stopnia - na podstawie ważnej legitymacji "Honorowego Dawcy
Krwi" I stopnia wraz z dowodem osobistym.
§ 3. Do ulgi 50% przy przejazdach środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce,
uprawnione są następujące osoby:
1. dzieci w wieku od 4 do 7 lat na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;
2. dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia
gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia - na
podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
3. dzieci i młodzież do ukończenia 24. roku życia o znacznym, lekkim stopniu
niepełnosprawności (I, II, III grupa inwalidztwa) wraz z rodzicem lub opiekunem przy
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przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, skoły, placówki opiekuńczo wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej,
ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, i z powrotem - na podstawie dokumentu
stwierdzającego niepełnosprawności (wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw
inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I, II lub III grupy inwalidów), wraz z
dowodem osobistym rodzica lub opiekuna .
4. osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności ( I grupa inwalidzka) wraz z
przewodnikiem - na podstawie dokumentu stwierdzającego znaczny stopień
niepełnosprawności, wraz z dowodem osobistym,
5. emeryci i renciści - na podstawie legitymacji emeryta, wraz z dowodem osobistym,
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Tadeusz Siergiej

(Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 21 z dnia 2 marca 2004 r.
poz.409)

UCHWAŁA NR XXIII/166/04
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RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie uprawnień do ulgowych
przejazdów oraz rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z
ulgowych przejazdów osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym tekst jednolity z
2001 r. (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz 1806; z 2003r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada
Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sokółce Nr XVIII/128/04 z dnia 19 lutego 2004r w sprawie
uprawnień do ulgowych przejazdów oraz rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do
korzystania z ulgowych przejazdów osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 21 poz. 409) wprowadza się następujące zmiany:
1. dotychczasowy § 3 ust.3 otrzymuje oznaczenie § 2 ust. 5 a § 3 ust. 4 i 5 otrzymują
odpowiednio § 3 ust. 3 i 4.

oznaczenie

2. w § 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu
„6. osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (I, II grupa inwalidztwa) wraz z
rodzicem lub opiekunem przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do ośrodka
rehabilitacyjno – wychowawczego i z powrotem – na podstawie dokumentu stwierdzającego
niepełnosprawności ( wpis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i
zatrudnienia, stwierdzający stopień niepełnosprawności lub zaliczenie do I, II grupy inwalidów) oraz
zaświadczenia z ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego i dowodu osobistego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Siergiej

(Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 102 z dnia 14 lipca 2004 r.
poz.1496

UCHWAŁA NR XVI/116/07
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RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
2) z dnia 30 października 2007 roku
3) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie uprawnień do
ulgowych przejazdów oraz rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do
korzystania z ulgowych przejazdów osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w
Sokółce
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
tekst jednolity z 2001 r. (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz 1806; z 2003r, Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.
1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 ) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sokółce Nr XVIII/128/04 z dnia 19 lutego 2004r w sprawie
uprawnień do ulgowych przejazdów oraz rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do
korzystania z ulgowych przejazdów osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2004 r Nr 21 poz. 409, Nr 102 poz. 1496) wprowadza się następujące
zmiany:
1. dotychczasowy § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „osoby, które ukończyły 70 rok życia – na
podstawie dowodu osobistego”.
2. w § 3 w pkt. 3 po słowie „znacznym” dodać słowo „umiarkowanym”,
3. w § 3 w pkt. 5 dodać „oraz osoby niepełnosprawne z lekkim lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Zabłudowski

(Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 247 z dnia 14 lstopada 2007 r.
poz.2545)
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UCHWAŁA NR XXXVIII/273/12
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie uprawnień do ulgowych
przejazdów oraz rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z
ulgowych przejazdów osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
tekst jednolity z 2001 r. (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz 1806; z 2003r, Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.
1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, nr
173, poz 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111. nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 40, poz 230, Nr
117, poz. 679, Nr 134, poz, 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. nr
567) oraz art. 15 ust. 5 i art 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
( Dz.U. z 2000 r Nr 50 poz. 601 z późn. zmianami) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sokółce Nr XVIII/128/04 z dnia 19 lutego 2004r w sprawie
uprawnień do ulgowych przejazdów oraz rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do
korzystania z ulgowych przejazdów osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2004 r Nr 21 poz. 409, Nr 102 poz. 1496) wprowadza się następujące
zmiany:
1. w § 1 dodać punkt :
6) do bezpłatnych przejazdów dla osób niewidomych, ociemniałych i niedowidzących –
legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ z określeniem
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem symbolu
niepełnosprawności 04-O.
2. w § 2 dodać punkt:
7) osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem i
opiekunem.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady
Jerzy Kazimierowicz
(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego dnia 10 stycznia 2013 roku poz. 234)
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UCHWAŁA NR XLV/332/13
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
20 czerwca 2013r.
w sprawie cen urzędowych za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz.
385) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się ceny urzędowe za jednorazowe przewozy osób środkami miejskiej komunikacji
zbiorowej w następującej wysokości:
1) na liniach normalnych w granicach administracyjnych miasta:
a) za przewóz jednej osoby – 2,20 zł
b) za przewóz jednej osoby uprawnionej do korzystania z ulgowej opłaty - 1,10 zł
2) za przewóz bagażu, wózka dziecięcego, psa – 2,20 zł
§ 2. Wprowadza się cennik biletów miesięcznych o niekontrolowanej ilości przejazdów, ważny we
wszystkich dniach miesiąca na terenie miasta Sokółka zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/358/2010 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 9 lutego 2010 r. w
sprawie cen urzędowych za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Sokółce.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Robert Rybiński

(Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego dnia 1 lipca 2013 r. poz. 2771)
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Załącznik
do Uchwały Nr XLV/332/13
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 20 czerwca 2013 r.

2) Bilet miesięczny na jedną linię
- normalny

- 68,00 zł

- ulgowy

- 34,00 zł

3) Bilet miesięczny na wszystkie linie
- normalny

- 80,00 zł

- ulgowy

- 40,00 zł
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