
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

 

Gmina Olsztyn 

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 

42-256 Olsztyn 

Tel: 34 3285 076, E-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl 

NIP: 949 219 05 18 

Regon: 15 13 98 132 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1. Postępowanie w przedmiocie wyłonienia Wykonawcy świadczenia usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w transporcie drogowym w trybie bezpośredniego zawarcia umowy 

prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475), dalej: u.p.t.z. Do czynności podejmowanych w postępowaniu 

przez Zamawiającego i Wykonawców nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

2.2. Wartość usługi nie przekracza kwoty określonej w przepisach art. 22 ust. 1 pkt 1 u.p.t.z. 

2.3.  Ilekroć w treści jest mowa o OPZ rozumie się przez to niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach 

komunikacji gminnej na liniach autobusowych na terenie gminy Olsztyn, na następujących 

warunkach: 

1) wykonywanie regularnych przewozów na liniach komunikacyjnych określonych na podstawie 

szczegółowych rozkładów jazdy i wykazów przystanków określonych przez Zamawiającego w 

Załączniku nr 1- Rozkład jazdy, 

2) świadczenia odpłatnej usługi przewozowej przez Wykonawcę przy wykorzystaniu własnych lub 

będących w jego posiadaniu środków transportu drogowego, w ramach prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej w publicznym transporcie zbiorowym. Zasady określające 

Wynagrodzenie Wykonawcy zostały zawarte w Załączniku nr 2 - Wzór umowy.  

3.2. W momencie rozpoczęcia świadczenia usługi przewiduje się obsługę następujących tras:  

 581. Odrzykoń – Kusięta – Olsztyn pl. Piłsudskiego 

 582. Odrzykoń – Skrajnica – Olsztyn pl. Piłsudskiego 

 583. Olsztyn pl. Piłsudskiego – Przymiłowice – Turów – Okupniki / Warszawka – Bukowno 

 584. Olsztyn pl. Piłsudskiego – Przymiłowice Kotysów – Zrębice – Krasawa 

 585. Olsztyn pl. Piłsudskiego – Okręcie – Biskupice Zrębska – Biskupice Nowe 

3.3. Linie komunikacji gminnej funkcjonować będą w powiązaniu z linią komunikacji miejskiej numer 58, 

łączącą Olsztyn z Częstochową, funkcjonującą w ramach porozumienia międzygminnego zawartego 

między Gminą Olsztyn a Miastem Częstochowa, a rozkłady jazdy komunikacji gminnej zapewnią 

dogodne przesiadki między komunikacją gminną a komunikacją miejską. 

3.4. Przewidywana praca eksploatacyjna wynosi 420 000 wzkm. rocznie. 
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3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby wzkm. o +15% lub -15% rocznie. 

3.6. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługuje 

roszczenie o wynagrodzenie uwzględniające ilość wozokilometrów określoną w pkt 3.4. tj. 

przewidywaną roczną pracę eksploatacyjną. 

3.7. Wykonawca nie będzie pobierać żadnych opłat od pasażerów za świadczenie usług przewozowych 

 w zakresie regularnego przewozu osób na liniach określonych w pkt 3.2. W ramach przedmiotowego 

zamówienia pasażerowie przewożeni są bezpłatnie.  

3.8. Kod i nazwa sługi wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

1) 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego,  

2) 60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Świadczenie usług autobusowego transportu publicznego trwać będzie od 1.08.2021 r. do 31.07.2029 r. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TABORU, USŁUG DODATKOWYCH I UBEZPIECZENIA 

5.1.  O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

1) dysponuje co najmniej 5 (w tym 1 rezerwowy) autobusami z częściowo obniżoną podłogą 

(niskowejściowe) lub w całości niskopodłogowe z homologacją, spełniającymi wymagania 

określone w Załączniku nr 3 – Zasady identyfikacji wizualnej do OPZ oraz przepisach ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. 

zm.) i przepisach wykonawczych do niej dla autobusów miejskiej regularnej komunikacji 

publicznej, w tym wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) oraz następujące wymagania 

dodatkowe: 

a. autobusy fabrycznie nowe, nieużywane (rok produkcji – 2020 lub nowsze), 

b. liczba miejsc siedzących: od 10 do 30, 

c. napęd: silnik spełniający normy ekologiczne co najmniej EURO VI, 

d. autobusy wyposażone w naturalną wentylację przez okna boczne otwierane w górnej 

części – przesuwne lub uchylane oraz uchylne wywietrzniki dachowe otwierane i 

zamykane ręcznie lub poprzez sterowane zdalnie z miejsca prowadzącego pojazd, 

e. autobusy wyposażone w klimatyzację i urządzenia grzewcze, umożliwiające utrzymanie 

temperatury powietrza w zakresie:  

 od 1. listopada do 31. marca temperatury wyższej o 4-7°C od temperatury zewnętrznej, 

jednak nie niższej niż 7°C i nie wyższej niż 15°C, 

 od 1. kwietnia do 31. października temperatury niższej o 2-5°C od temperatury 

zewnętrznej, jednak nie niższej niż 18°C i nie wyższej niż 30°C, 

f. autobusy wyposażone w urządzenia lokalizacyjne, zapewniające rejestrację elektroniczną 

przebiegu pracy autobusu, celem raportowania Zamawiającemu oraz informowania 

pasażerów o zakłóceniach w funkcjonowaniu przewozów (opóźnienia, doraźne zmiany 

tras, odwołane kursy), stosownie do deklaracji złożonej przez Wykonawcę w Formularzu 

oferty, 

g. autobusy przystosowane do prezentowania informacji liniowej za pomocą tablic lub 

wyświetlaczy, w sposób zgodny z wymogami Załącznika nr 3 do OPZ, 



h. autobus wyposażony w pakiet udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, na który 

składają się: 

 powierzchnia specjalna – do przewozu wózka dziecięcego lub wózka 

inwalidzkiego, usytuowana na wprost od drzwi (lub obok drzwi) z pochylnią 

(podnośnikiem) dla wózków inwalidzkich w części obniżonej pojazdu, o 

wymiarach minimum 1300 mm x 750 mm, wyposażona w urządzenia 

przytrzymujące, 

 drzwi zapewniające dostęp dla wózków inwalidzkich posiadają wyposażenie 

pomagające przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz podnośnik lub pochylnię, 

 przyciski „na żądanie” w ilości co najmniej 4 sztuk, rozmieszczone równomiernie 

w okolicy przestrzeni drzwi pasażerskich, zapewniających łączność pasażerów z 

kierowcą (z dodatkowymi oznaczeniami w alfabecie Braille’a), wyróżniające się 

kolorami kontrastującymi z otoczeniem, 

 co najmniej 1 siedzenie specjalne o wyróżniającej się barwie, 

 odpowiednie piktogramy odnoszące się do osób z niepełnosprawnością, 

 poręcze i uchwyty o barwie kontrastującej z otoczeniem, 

 osłony krawędzi stopni wykonane w sposób minimalizujący ryzyko potknięcia 

się, w kolorze kontrastującym z otoczeniem, 

 dodatkowe oświetlenie nad wszystkimi drzwiami w pojeździe. 

2)  zobowiąże się do zawarcia ubezpieczenia NNW pasażerów na cały okres zamówienia wg. 

poniższego standardu:   

a. Przedmiot ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków albo śmierć 

pasażerów pojazdów mechanicznych, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju 

zdrowia albo śmierci i powstałe w związku ruchem lub postojem pojazdów 

mechanicznych, w szczególności podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania 

w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju, podczas 

dokonywania w czasie podróży koniecznej naprawy, a także podczas załadunku i 

wyładunku pojazdu, 

b. Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł. / 1 os. (w odniesieniu do trwałego uszczerbku i 

śmierci), 

c. Liczba osób ubezpieczonych określonych w umowie ubezpieczenia powinna odpowiadać 

liczbie miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu wymienionego w umowie 

ubezpieczenia. 

3) zapewni telefoniczną obsługę pasażerów w postaci uruchomienia numeru telefonu, czynnego w 

godzinach funkcjonowania komunikacji gminnej, pod którym pasażerowie będą mogli uzyskiwać 

bieżące informacje na temat planowego i rzeczywistego funkcjonowania komunikacji gminnej, 

jak również uruchomienie profilu w mediach społecznościowych oraz strony internetowej, na 

której umieszczone będą  co najmniej: 

a. graficzny schemat obsługiwanych Linii, 

b. rozkład jazdy generowany w formie tabelarycznej dla całej linii, jak również dla 

poszczególnych przystanków, zawierający informacje o przesiadkach na linie 

komunikacji miejskiej, 

c. informacje o rozkładzie jazdy linii komunikacji miejskiej łączącej Olsztyn z 

Częstochową, 

w szczególności o możliwościach przesiadek z autobusów komunikacji gminnej 

do komunikacji miejskiej i odwrotnie, 



d. zgodne z deklaracją w formularzu ofertowym informacje o zakłóceniach w ruchu, w 

szczególności o opóźnieniach, kursach skróconych, niezrealizowanych oraz 

przebiegających zmienioną trasą, w szczególności poprzez informowanie o bieżącym 

położeniu każdego autobusu oraz zakłóceniach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej 

i ich wpływie na komunikację gminną. W przypadku gdy informacja taka będzie 

dostępna jedynie w mediach społecznościowych, na stronie internetowej należy podać 

link do profilu z informacją o możliwości uzyskania tych informacji, 

e. informacje o zasadach rozpatrywania skarg i wniosków pasażerów, 

f. komunikaty przekazane przez Zamawiającego, 

g. ankiety dla pasażerów przekazane przez Zamawiającego, 

h. inne istotne dla pasażerów informacje; 

4) zapewniać będzie wyposażenie wszystkich przystanków w słupki przystankowe i aktualne 

rozkłady jazdy 

5.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania komisyjnego odbioru pojazdów Wykonawcy   

przed rozpoczęciem świadczenia usług przewozowych pod kątem spełnienia wymogów OPZ przez 

autobusy zgłoszone Zamawiającemu do świadczenia realizacji usług. 

5.3. Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełniania powyższych wymagań za pomocą pojazdów typu 

SAM tj. zbudowanymi przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub własnej ramy konstrukcyjnej. 

5.4. Zamawiający może uznać na każdym etapie postępowania, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

6. PODWYKONAWSTWO 

6.1.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonania 

części zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy oraz OPZ, co jednak nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6.2. Wykonawca chcąc skorzystać z usług Podwykonawcy lub Podwykonawców winien wykazać 

Zamawiającemu jego/ich zdolność do realizacji zamówienia zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt 

6.1. 

6.3. Zamawiający oceni czy wskazane podmioty posiadają zdolności techniczne lub zawodowe określone 

w OPZ oraz Umowie.  

7. ZAŁĄCZNIKI 

1) Załącznik nr 1 – Rozkład jazdy, 

2) Załącznik nr 2 – Wzór umowy, 

3)  Załącznik nr 3 – Zasady identyfikacji wizualnej. 

 

 


