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Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na 

podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta 

Stołecznego Warszawa

Adres pocztowy: Żelazna 61

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911

Kod pocztowy: 00-848

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Dąbrowska

E-mail: zamowienia@ztm.waw.pl

Tel.: +48 224594285

Faks: +48 224594224

Adresy internetowe: 
Główny adres: www.ztm.waw.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wieliszew

Adres pocztowy: ul. Modlińska 1

Miejscowość: Wieliszew

Kod NUTS: PL912

Kod pocztowy: 05-135

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Dąbrowska

E-mail: zamowienia@ztm.waw.pl

Tel.: +48 224594285

Faks: +48 224594224

Adresy internetowe: 
Główny adres: www.ztm.waw.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nieporęt

Adres pocztowy: pl. Wolności 1

Miejscowość: Nieporęt

Kod NUTS: PL911

Kod pocztowy: 05-126



Sekcja II: Przedmiot

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Dąbrowska

E-mail: zamowienia@ztm.waw.pl

Tel.: +48 224594285

Faks: +48 224594224

Adresy internetowe: 
Główny adres: www.ztm.waw.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jabłonna

Adres pocztowy: ul. Modlińska 152

Miejscowość: Jabłonna

Kod NUTS: PL911

Kod pocztowy: 05-110

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Dąbrowska

E-mail: zamowienia@ztm.waw.pl

Tel.: +48 224594285

Faks: +48 224594224

Adresy internetowe: 
Główny adres: www.ztm.waw.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Marki

Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 95

Miejscowość: Marki

Kod NUTS: PL911

Kod pocztowy: 05-270

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Dąbrowska

E-mail: zamowienia@ztm.waw.pl

Tel.: +48 224594285

Faks: +48 224594224

Adresy internetowe: 
Główny adres: www.ztm.waw.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia 

można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ztm.waw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: 

https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:



Świadczenie usługi przewozu regularnego wyk. w ramach lok. transportu 

zbiorowego łączącego obszar gmin Wieliszew, Nieporęt, Jabłonna i Marki z 

Warszawą

Numer referencyjny: PN 77/2019

II.1.2) Główny kod CPV
60100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego 

wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach 

autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej 

podstawowo łączącego obszar powiatu legionowskiego (Gminy Wieliszew, 

Nieporęt, Jabłonna) oraz Miasto Marki z Warszawą, w liczbie 3 035 000 

(słownie: trzy miliony trzydzieści pięć tysięcy) +10%/-10 % (plus dziesięć/ 

minus dziesięć) wozokilometrów.

Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi w terminie do 2 tygodni od daty 

podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 01.01.2020r., natomiast 

zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi z dniem 30.11.2021r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60112000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

Kod NUTS: PL912

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Warszawa - Wieliszew - Nieporęt - Jabłonna - Marki

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Usługi świadczone będą na trasach:

L-9 LEGIONOWO/MICKIEWICZA – Sowińskiego – Piłsudskiego – PKP 

Legionowo - Jagiellońska – Michałów-Reginów – Łajski – Wieliszew: 

Kościelna – Modlińska – Wodociąg Płn. – WIELISZEW-PLAŻA, wybrane kursy 

kursują na trasie wydłużonej do pętli w Komornicy.

L10 PKP LEGIONOWO - Piłsudskiego – Sobieskiego – Krakowska – al. 

Legionów – Suwalna – Łajski: Fabryczna – Kościelna - Jagiellońska – 

Michałów-Reginów – Łajski – Wieliszew: Kościelna – UG Wieliszew - 

Modlińska – Wodociąg Płn. – WIELISZEW-PLAŻA

L11 LEGIONOWO/MICKIEWICZA – Sowińskiego – Piłsudskiego – PKP 

Legionowo - Jagiellońska – Michałów-Reginów – Łajski – Wieliszew: 

Kościelna – Modlińska – Wodociąg Płn. – Skrzeszew – Olszewnica Stara – 

Góra – NOWY DWÓR MAZ/URZĄD MIASTA/

L-8 PKP LEGIONOWO – Słowackiego – Jagiellońska – Warszawa – 

Zegrzyńska – Wola Aleksandra - Kąty Węgierskie – Rembelszczyzna – 

Stanisławów Pierwszy - Izabelin – Nowolipie – Wólka Radzymińska - PKP 

DĄBKOWIZNA



L31 UG NIEPORĘT – Białobrzegi – Beniaminów - Łąki – Radzymin: 

Weteranów – RADZYMIN/TRAUGUTTA/ (powrót: P.O.W. – Kilińskiego)

L33 LEGIONOWO/MICKIEWICZA/ - Sowińskiego – Warszawska – Zegrzyńska 

– Strużańska – Polna – Gen. Roi – Strużańska – Józefów – Kąty Węgierskie – 

Rembelszczyzna – Puszcza Słupecka – Czarna Struga – Marki: Legionowa – 

al. Piłsudskiego – MARKI-CMENTARZ

L50 UG NIEPORĘT – Jana Kazimierza – Wólka Radzymińska – PKP 

DĄBKOWIZNA

L34 LEGIONOWO/PKP LEGIONOWO/ – Piłsudskiego – Sobieskiego – Parkowa 

– Jagiellońska – Kościuszki – Chotomów – Dąbrowa Chotomowska – 

OLSZEWNICA STARA

L41 NOWY DWÓR MAZOWIECKI/URZĄD MIASTA/ - Paderewskiego – 

Morawicza – Wojska Polskiego – Boża Wola - Suchocin – Skierdy – Rajszew 

– Jabłonna: Modlińska – Szkolna – Obwodnica Jabłonny – Zegrzyńska – 

Legionowo: Sobieskiego – Piłsudskiego – Kościuszki – LEGIONOWO/PKP 

LEGIONOWO/

L49 CHOTOMÓW – Chotomowska – Jabłonna: Modlińska-Szkolna –Os. 

Przylesie – Marmurowa – Dębowa – Aluzyjna – DĄBRÓWKA WIŚLANA

2. Założenia do rozkładów jazdy, przebieg trasy i wykaz przystanków 

stanowią załączniki do umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy wraz 

z załącznikami).

3. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dysponować 

co najmniej 20 (w tym 2 rezerwowe, w tym 2 wozy zgodne z zał. 1a do 

SIWZ) autobusami spełniającymi wymagania opisane w załączniku nr 1a i 

1b do SIWZ, oraz wymogi opisane w Rozdziale VI SIWZ.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których 

mowa w art. 134 ust. 6 ustawy Pzp. Zakres tych zamówień nie przekroczy 

50 % wartości zamówienia podstawowego i może polegać na przedłużeniu 

terminu świadczenia usług lub zwiększeniu podstawowej liczby 

wozokilometrów określonych w umowie. Zamawiający udzieli zamówień 

uzupełniających na warunkach nie gorszych dla Zamawiającego niż 

zamówienie podstawowe. Cena jednego wozokilometra nie może być 

wyższa, niż wskazana w umowie zawartej w wyniku rozstrzygnięcia 

niniejszego przetargu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Norma emisji spalin (E) / Waga: 30

Kryterium jakości - Nazwa: Tabor klimatyzowany (K) / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów
Początek: 01/01/2020

Koniec: 30/11/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 

technicznym

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi 

związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków: 

Rozdział A: Warunki udziału w postępowaniu

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podst. art.24 ust.1 ustawy Pzp, z 

wyłączeniem przypadku określonego w art.24ust.1 pkt13 lit.d ustawy Pzp, 

oraz w art.24 ust.1 pkt14 ustawy Pzp, jeżeli osoba,o kt.mowa w tym 

przepisie została skazana za przestępstwo wym. w art.24 ust.1 pkt13 lit.d 

ustawy Pzp,oraz nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.5 pkt 1, 2, 

4 i 8 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w zakresie:

a) kompetencji lub uprawnień doprowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada licencję, o której 

mowa w art. 5 ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

2200) udzieloną na okres obejmujący termin wykonania zamówienia;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Rozdział B: Podstawy wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 

ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne)

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

1.w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 

2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 

1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawcy,który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.233, 978, 1166, 

1259 i 1844),

2.który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych środków dowodowych,



3.który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania,

4.który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w 

stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że 

Wykonawca dokonał płatności należnych

Podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności.

Rozdział C: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wartość 

zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,oświadczenie, o którym mowa w 

rozdz. X.1 niniejszej SIWZ, wykonawca składa w formie jednolitego 

dokumentu (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego 

formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE 

oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 

Rozdział C:Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia cd.

4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

5.Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył 

jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

6.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 

spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych 

podmiotów.

7.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 

dokumentów:

1)w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 



postępowaniu:

a)licencji, o której mowa w art.5 ustawy o transporcie drogowym 

udzielonej na okres obejmujący termin wykonania zamówienia;

b)wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy;w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert;

c)zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, w 

przypadku, gdy Wykonawca wykazuje zasoby innych podmiotów w celu 

spełnienia warunków.

2)w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu:

a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 

ust. 1 pkt 13,14 i pkt 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Rozdział A: Warunki udziału w postępowaniu cd.

Wykonawca spełni te warunki, jeżeli wykaże że:

1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 

należycie lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) usługę przewozu 

regularnego w rozumieniu powołanej ustawy o transporcie drogowym, 

świadczoną autobusami, w liczbie minimum 100.000 (sto tysięcy) 

wozokilometrów, przy czym powyższa liczba wozokilometrów musi być 

osiągnięta w ciągu maksymalnie 1 roku świadczenia usługi lub w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 

lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) usługę przewozu 

turystycznego świadczoną autobusami, wartość usługi co najmniej 



100.000 PLN (sto tysięcy) złotych brutto, przy czym powyższa wartość 

usługi musi być osiągnięta w ciągu maksymalnie 1 roku świadczenia 

usługi;

2.Zamawiający może uznać, na każdym etapie postępowania, że 

Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. W szczególności, jeżeli Wykonawca wskaże w formularzu 

ofertowym autobusy, które stanowią podstawową flotę pojazdów już 

wykorzystywanych w ramach innej umowy z Zamawiającym, a które 

Wykonawca zamierza wykorzystać w okresie świadczenia usług będących 

przedmiotem niniejszego postępowania (np. w sytuacji, gdy termin 

wykonywania realizowanej umowy częściowo pokryje się z terminem 

wykonania przedmiotowego zamówienia).

3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych.

4.W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innego podmiotu:

1)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2)Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe,pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1,2, 4 i 8 ustawy Pzp.

3)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia,Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których 

te zdolności są wymagane.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 

Rozdział C:Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia cd.

c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu;



d)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

8.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji,o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 

przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1)rozdziale X. 7. 2) lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, 

w przypadku braku takiego rejestru,inny równoważny dokument wydany 

przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2)rozdziale X. 7. 2) lit. b) - d) SIWZ – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

10.Dokumenty, o których mowa w rozdziale X. 9. 1) SIWZ oraz w rozdziale 

X. 9. 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w X. 9. 2) 

lit. a), powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem tego terminu.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów: 

Rozdział C:Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia cd.

11.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale X. 9. 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Postanowienia pkt. 10 stosuje się.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych



Sekcja IV: Procedura

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:

W postępowaniu wymagane jest wniesienie przed upływem terminu 

składania ofert wadium w wysokości 310 000,00 PLN (słownie: trzysta 

dziesięć tysięcy złotych).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do 

odpowiednich przepisów je regulujących:

Rozdział C:Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia cd.

12.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale 

X. 7 pkt 2) lit. a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdziale X. 9 

pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. 

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument 

miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis rozdziału X. 10 zdanie 

pierwsze stosuje się.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie 

udzielone zamówienie:

Konsorcjum

Rozdział C:Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia cd.

13. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym 

europejskim dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, 

których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w 

szczególności o których mowa w rozdziale X. 7. 1) lit. b), Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od żądania tych dokumentów od 

Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są 

odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio 

przez podmioty, na których zdolnościach Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym europejskim dokumencie 

zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 

wraz z załącznikami. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty pod warunkami i 

w zakresie wskazanym w paragrafie 10 Wzoru umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 

zamówienia

IV.1) Opis



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: 

nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/12/2019

Czas lokalny: 08:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału 

wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/12/2019

Czas lokalny: 11:00

Miejsce: 

Dział Zamówień Publicznych Zarządu Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 

61, piętro II.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 

24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw oceni oferty, a następnie zbada, 

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, 

uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega 

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert.

2. Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. usługi 

przewozowej. Pozostałe czynności mogą być powierzone 

podwykonawcom.

3. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu 



związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 

154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, 

zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie 

pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone 

odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się 

z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia,jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem 

porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określonego w 

rozdziale III SIWZ.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej - wobec treści ogłoszenia 

oraz wobec postanowień SIWZ;

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż 

określone w ppkt 1) i 2) powyżej.



8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o 

zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert 

bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia 

przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2019


