
Załącznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego prowadzonego poza ustawą z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U 2021. 464) 

 
„Usługa wynajmu autokarów wraz z kierowcą do przewozu od 9 do 50 pasażerów” 

 
1. Przedmiot zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu autokarów wraz z kierowcą do przewozu zawodników, 
kierowników i trenerów sekcji sportowych klubu KU AZS UMCS Lublin. 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w dalszej części niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

3) Ilości wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są jedynie szacunkowe. Zamawiający 
szacuje, że w czasie realizacji umowy, objętej niniejszym zamówieniem zapotrzebowanie na usługi 
przewozu obejmie około: 
a) 80.000 km dla przewozu od 9 do 20 pasażerów, 
b) 20.000 km dla przewozu powyżej 21 pasażerów, 

Łącznie ok 100.000 km. 
4) Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o udzielenie zamówienia w podanej ilości. 
5) Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe ilości, stanowiące przedmiot zamówienia są 

wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert 
i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zapotrzebowanie na świadczenie usług transportu, w ramach 
realizacji umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w ramach poszczególnych środków, w 
zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość oferty wybranego 
Wykonawcy nie zostanie przekroczona. Z tytułu przejechania mniejszej ilości kilometrów w stosunku 
do szacowanych Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie.  

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego poprawienia w Ofertach, Zaproszeniu do 
składania ofert, formularzu oferty, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzorze umowy 
oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

7) Zamawiający przewiduje zlecanie przewozów w przeważającej ilości dla 9-20 pasażerów. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wyboru innego przewoźnika, w tym również takiego, który nie brał udziału 
w niniejszym postępowaniu do zlecania mu przewozów powyżej 21 pasażerów. Wykonawcy z tego 
tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 

2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 czerwca 2022 r. 

3. Kryterium Wyboru oferty: 
1) Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

a) Cena – 70% 
b) Wyposażenie pojazdu - 20% 
c) Funkcjonalność aplikacji/strony internetowej do zamawiania przewozu – 10%. 
 
a) Sposób oceny ofert w kryterium 1 cena: 
PK1= [CN / CR x % wagi] x 100 
PK1 – ilość punktów dla kryterium 1; 
CN – najniższa oferowana cena spośród badanych ofert; 
CR – cena oferty badanej; 
% wagi – znaczenie procentowe kryterium 1 
 
b) Sposób oceny ofert w kryterium 2 wyposażenie pojazdu: 
W ramach niniejszego kryterium komisja będzie przyznawała punkty za dodatkowe wyposażenie 
pojazdu ponad określone w pkt 10 ust. 5 SIWZ (np. ilość telewizorów, przekątna obrazu, szybkość 
łącza internetowego, wielostrefowa klimatyzacja, skórzane fotele, odtwarzacz dvd/blue-ray itp.) 



Uzyskane w powyższy sposób punkty, podstawia do następującego wzoru 
PK2 = [DR / DN x % wagi] x 100 
PK2 - suma punktów dla kryterium 2, 
DR - ilość punktów przyznanych przez komisję w kryterium ofercie rozpatrywanej 
DN – najwyższa suma punktów przyznanych przez komisję w kryterium spośród wszystkich ofert 
% wagi – znaczenie procentowe kryterium 2 

 
c) Sposób oceny ofert w kryterium 3 
W ramach niniejszego kryterium komisja będzie przyznawała punkty za funkcjonalność strony 
internetowej/aplikacji do zamawiania przewozu, o której mowa w pkt. 10 ust. 1 lit. c SIWZ 
Uzyskane w powyższy sposób punkty, podstawia do następującego wzoru 
PK3 = [DR / DN x % wagi] x 100 
PK3 - suma punktów dla kryterium 3, 
DR - ilość punktów przyznanych przez komisję w kryterium ofercie rozpatrywanej 
DN – najwyższa suma punktów przyznanych przez komisję w kryterium spośród wszystkich ofert 
% wagi – znaczenie procentowe kryterium 3 
 

2) Wybór oferty najkorzystniejszej: 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane 
wyżej kryteria Łączna punktacja dla oferty będzie wyliczona według wzoru: 
PO = [PK1 +PK2 + PK3] 
PK1 – suma punktów dla kryterium 1 
PK2 – suma punktów dla kryterium 2 
PK3 – suma punktów dla kryterium 3 

 
3) W formularzu oferty należy podać łączną, ryczałtową cenę brutto zamówienia. 
4) Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 
5) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów. 
6) Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8) Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną umieszczone na stronie www.azs.umcs.pl 

4. Termin oraz miejsce składania ofert 
1) Oferta musi być przygotowana zgodnie z treścią wzoru formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 

2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert. 
2) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w 

zakresie jego praw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione. 
3)  Oferta musi być napisana czytelnie i trwałą techniką, w języku polskim. 
4) Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia itp.) muszą być parafowane i datowane przez 

osobę lub osoby podpisujące ofertę. 
5) Oferty należy przesyłać w formacie pdf na adres poczty elektronicznej: biuro@azs.umcs.pl lub 

dostarczyć własnoręcznie/za pomocą poczty do siedziby Klubu, na adres KU AZS UMCS Lublin, ul. 
Langiewicza 22, 20-032 Lublin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2021 r. do godz. 11:30. 

6)  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Klubu. 

5. Wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

6. Termin związania ofertą:  
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  
2) Termin związania ofertą może być skrócony/przedłużony tylko za zgodą Zamawiającego wyrażoną 

na piśmie. 
3) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu do składania ofert. 

7. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia: Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet 
wykonania zamówienia. 



8. Warunki płatności: na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dostarczeniu całości/części 
przedmiotu zamówienia, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego 

9. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcą 
Rafał Walczyk, tel: 81 463 45 35  e-mail: biuro@azs.umcs.pl  

 
10. Opis przedmiotu zamówienia  

1) Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:  
a) krajowy transport drogowy osób, rozumiany jako – transport osób, wykonywany samochodami oso-

bowymi typu bus, lub autobusami, na terenie Polski,  
b) międzynarodowy transport drogowy osób, rozumiany jako – transport osób wykonywany samocho-

dami osobowymi typu bus, lub autobusami, w którym jazda pojazdu między miejscem początkowym 
i docelowym podróży odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej;  

2) Ogólne warunki wykonywania zamówienia:  
a) przewozy będą realizowane w systemie „od drzwi do drzwi” – z podanego adresu przez zamawiają-

cego na podany adres docelowy. 
b) przewozy będą wykonywane w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, na zlecenie przekazane wy-

konawcy e-mail, telefonicznie lub za pomocą aplikacji/strony internetowej Wykonawcy. Zgłoszenie 
telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone e-mail bądź faksem.  

c) Wykonawca obowiązany jest do posiadania aplikacji/strony internetowej umożliwiającej zamówienie 
przewozu, umożliwiającej Zamawiającemu kontrolę przewozu w trakcje jego trwania (nr rejestra-
cyjny pojazdu, dane osobowe kierowcy, miejsce wyjazdu, miejsce docelowe, godzina wyjazdu, pla-
nowana godzina przyjazdu. 

d) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego zlecenie jednostkowe na wykonanie usługi przewozu naj-
później na 24 godziny przed terminem jej realizacji.  

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówionej usługi. Informację o rezygnacji Za-
mawiający przekaże Wykonawcy faksem, e-mail, lub telefonicznie: na wykonanie usługi nie później 
niż 6 godzin przed planowanym świadczeniem usługi. 

f) przewozy będą odbywały się najkrótszą trasą wskazaną według google maps. W sytuacji, gdy istnieją 
trasy alternatywne (np. autostrada), Wykonawca ma obowiązek uzgodnić trasę z Zamawiającym 
przed wykonaniem zleconej usługi. 

g) każdorazowo potwierdzeniem usługi będzie karta drogowa lub inny dokument potwierdzający m.in. 
liczbę przejechanych kilometrów, trasę przejazdu, czas przejazdu, rodzaje pojazdów wraz z podaniem 
marki pojazdu i numeru rejestracyjnego, godziny, daty wyjazdu i powrotu, z podpisem trenera/kie-
rownika sekcji/grupy. 

h) Wykonawca zapewnia sprawne technicznie środki transportu do wykonywania przewozów, nie star-
sze niż 3 lata (5 lat w przypadku pojazdów do przewozu 21-50 osób), spełniające wymagania opisane 
w SIWZ, wymagania techniczne określone przepisami prawa, posiadające aktualne ubezpieczenie OC 
i NW. 

i) Wykonawca winien dysponować taką ilością środków transportu, by zapewnić, w tym samym czasie, 
przewóz zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. Możliwe jest wykonanie więcej niż jednego trans-
portu równolegle. Wykonawca powinien dysponować flotą pojazdów umożliwiających realizację ta-
kiego zamówienia.  

j) w przypadku awarii środka transportu w trakcie przejazdu lub wystąpienia innych zdarzeń uniemoż-
liwiających kontynuację przewozu dotychczasowym pojazdem, Wykonawca ma obowiązek podsta-
wić niezwłocznie, na własny koszt, pojazd zastępczy o takich samych parametrach technicznych i wy-
posażeniu.  

k) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z eksploatacją i używa-
niem pojazdów, w tym również dodatkowych kosztów związanych z awarią pojazdów.  

l) Wykonawca zapewni wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do kiero-
wania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 
20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), Ustawy z 



dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.), Wyko-
nawca odpowiada za sprawność techniczną pojazdów służących do wykonania usług stanowiących 
przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga, aby pojazdy służące do wykonania usług spełniały 
wszelkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3) Wykonawca będzie zobowiązany do:  
a) podstawienia, zgodnie ze zleceniem pojazdu wraz z kierowcą,  
b) telefonicznego informowania Zamawiającego o każdym opóźnieniu powyżej 15 minut w podstawie-

niu pojazdu. Brak informacji będzie traktowany jak nie podstawienie pojazdu i będzie skutkował na-
liczeniem kary umownej. 

c) świadczenia usług we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli oraz w święta.  
d) na dzień przed planowanym wyjazdem przedstawiciel upoważniony przez Wykonawcę lub kierowca 

jest zobowiązany skontaktować się z trenerem/kierownikiem sekcji na telefon podany w zleceniu w 
celu ustalenia szczegółów trasy przejazdu oraz miejsca podstawienia autokaru.  

e) każdorazowego ustalenia trzeźwości kierującego pojazdem, a przypadku stwierdzenia, że stan kie-
rowcy wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, odsunięcia go od wykonywania 
pracy.  

4) Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszelkich warunków wynikających z przepisów ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym oraz Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1173).  

5) Szczegółowe warunki zamówienia dla transportu osób (w kraju i za granicą):  
Wykonawca będzie świadczył usługę, przy wykorzystaniu pojazdów o następujących minimalnych para-
metrach technicznych:  
a) Bus 9 - 20, wyposażenie: Klimatyzacja, radio, WiFi, pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej, 

wskazane - TV;  
b) Autokar 21-50, wyposażenie: TV, Klimatyzacja, radio, WiFi, pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasa-

żerskiej;  
6) Wykonawca obowiązany jest okleić 2 pojazdy bus 9-20 osób grafiką Zamawiającego na własny koszt. 

Wykonawca obowiązany jest również obrandować pojazd autokar 21-50 osób w sposób ustalony z 
Zamawiającym. 

7) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu.  

8) Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wy-
niku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością 
Wykonawcy.  

9) Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia pasażerów i mienia od wszelkich szkód powstałych 
podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem.  

10) Wykonawca musi zapewnić przewożonym osobom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, 
w szczególności: utrzymanie w czystości i porządku pojazdów, sprawną klimatyzację, przestrzeganie 
przepisów przeciwpożarowych i BHP, a w pojazdach wyposażonych w toaletę – dostęp do toalety  

11) Usługi objęte zamówieniem winny być świadczone ze szczególną starannością i troską o życie i zdro-
wie pasażerów.  

12) Osoby przewożone będą pojazdami przystosowanymi do ich przewożenia, na miejscach siedzących i 
tylko takie miejsca mogą być uznane za spełniające warunki (nie przewiduje się przewozu na stojąco).  

13) Zamawiający dopuszcza możliwość jednoczesnego transportu osób i sprzętu - np. bus przystosowany 
do ciągnięcia przyczepy Zamawiającego ze sprzętem, jak łodzie, kajaki.  

 
11. Opis sposobu obliczenia ceny:  

1) Maksymalna cena za 1km wynosi: 

a) 3,00 zł brutto dla przewozów busami od 9 do 20 pasażerów, 



b) 5,50 zł brutto dla przewozów powyżej 21 pasażerów. 

2) W przypadku przewozów na terenie woj. Lubelskiego krótszych niż 100 km obowiązuje cena ryczał-
towa, każdorazowo uzgodniona pomiędzy stronami przy zlecaniu przewozu.  

3) Dla potrzeb porównania i oceny oferty ceną oferty będzie  cena jednostkowa brutto za jeden kilometr 
świadczenia usług przewozowych wskazana w formularzu ofertowym pomnożona przez szacowaną 
ilość kilometrów, dla odpowiedniej liczby przewożonych pasażerów.  

4) Wykonawca podaje w ofercie pomocniczo ceny jednostkowe za jeden kilometr świadczenia usługi 
przewozowej dla odpowiedniej liczby przewożonych pasażerów. 

5) Ceny powinny być wyrażone w złotych, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  

6) W cenie jednostkowej wykonawca uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wyko-
nania usługi, w tym: wynagrodzenie kierowców, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatki, pla-
nowane postoje, koszty wyżywienia i noclegu kierowców, koszty ubezpieczenia pasażerów i bagażu 
w czasie przejazdu, opłaty drogowe (w tym VIATOLL, koszty eksploatacji i utrzymania pojazdów, koszt 
paliwa, opłaty za parkingi. 

7) Przy przewozach zagranicznych wykonywanych poza granicami Polski cena jednego kilometra nie po-
winna zawierać kosztu podatku VAT obowiązującego w danym kraju.  

8) Wynagrodzenie wykonawcy będzie wypłacone za faktycznie przejechaną ilość kilometrów. 

9) Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dojazdu środka transportu Wykonawcy do miejsca wyjazdu 
oraz kosztów „powrotu” środka transportu do bazy transportowej wykonawcy, co oznacza, iż fak-
tyczna liczba przejechanych kilometrów to odległość liczona po drogach publicznych ze wskazanego 
przez Zamawiającego punktu wyjazdu do punktu docelowego i z powrotem do punktu wyjazdu.  

10) Ceny jednostkowe brutto są stałe w okresie obowiązywania umowy i nie podlegają negocjacjom. 


