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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68913-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie transportu drogowego
2017/S 038-068913
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (jednostka budżetowa Gminy Gdynia)
ul. Zakręt do Oksywia 10
Gdynia
81-244
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Horoń
Tel.: +48 586605412
E-mail: zamowienia.publiczne@zkmgdynia.pl
Faks: +48 586233022
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkmgdynia.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zkmgdynia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa Gminy Gdynia

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport publiczny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii 146 we wszystkie dni tygodnia,
sześcioma autobusami miejskimi niskopodłogowymi przegubowymi.
Numer referencyjny: ZKM/ZP/02/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
60100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu
regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, tj. komunikacji miejskiej) na linii 146 w Gdyni i gminie
Kosakowo we wszystkie dni tygodnia, sześcioma autobusami miejskimi przegubowymi niskopodłogowymi.

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu
regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, tj. komunikacji miejskiej) na linii 146 w Gdyni i gminie
Kosakowo we wszystkie dni tygodnia, sześcioma autobusami miejskimi przegubowymi niskopodłogowymi, wg
rozkładów jazdy stanowiących Załącznik nr 1a do SIWZ. Zamówienie obejmuje obsługę następujących brygad:
—146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 146/9 – w dni powszednie nauki szkolnej od
poniedziałku do piątku, sześcioma autobusami,
—146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 146/6, 146/7, 146/8, 146/9 – w dni powszednie wolne od nauki szkolnej od
poniedziałku do piątku, sześcioma autobusami,
—146/1, 146/2 – w soboty (oprócz świąt), dwoma autobusami,
—146/1, 146/2 – w niedziele i święta, dwoma autobusami.
2.Szacunkowa liczba wozokilometrów w okresie Zamówienia: 4.191.800.
3.Termin realizacji Zamówienia: 19.6.2017 r. – 31.12.2026 r.
4.Świadczenie usług w zakresie obsługi brygad:
—146/2, 146/4, 146/8 – w dni powszednie od poniedziałku do piątku,
—146/1, 146/2 – w soboty (oprócz świąt),
—146/1, 146/2 – w niedziele i święta,
realizowane ma być trzema autobusami miejskimi niskopodłogowymi, typu:
PN – o długości od 17,50 m,
spełniającymi (bezwzględnie wymagane przez ZKM):
— warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 305)
oraz
— parametry techniczno-użytkowe określone w Załączniku nr 1 do SIWZ
5.Świadczenie usług w zakresie obsługi brygad:
—146/1, 146/3, 146/5, 146/6, 146/7, 146/9 – w dni powszednie nauki szkolnej od poniedziałku do piątku,
—146/1, 146/3, 146/6, 146/7, 146/9 – w dni powszednie wolne od nauki szkolnej od poniedziałku do piątku,
realizowane ma być trzema autobusami miejskimi niskopodłogowymi, typu:
PN – o długości od 17,50 m,
spełniającymi (bezwzględnie wymagane przez ZKM):
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— warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 305)
oraz
— parametry techniczno-użytkowe określone w Załączniku nr 1 do SIWZ
6.Zamawiający dopuszcza w tzw. okresie przejściowym, tj.:
—w okresie pierwszych 6 miesięcy od podpisania umowy – w przypadku brygad, do obsługi których są
wymagane lub zostały zaoferowane autobusy o roku produkcji 2017 lub późniejszym,
—w okresie pierwszych 3 miesięcy od podpisania umowy – w przypadku brygad, do obsługi których są
wymagane autobusy o roku produkcji 2005 lub późniejszym, a nie zostały zaoferowane autobusy o roku
produkcji 2017 lub późniejszym,
świadczenie usług autobusami miejskimi niskopodłogowymi typu:
PN – o długości od 17,50 m,
spełniającymi (bezwzględnie wymagane przez ZKM):
— warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 305)
oraz
— parametry techniczno-użytkowe określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rok produkcji autobusów / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Klimatyzacja przedziału pasażerskiego autobusów / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 19/06/2017
Koniec: 31/12/2026
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

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 650 000 PLN.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, których
wartość nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówień, tj. świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, określonych kodem
CPV: 60100000-9.

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1 nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) – pkt
23) Ustawy.
2 Z Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1) – pkt 8) Ustawy
3 Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego, o którym mowa w art. 5.1 ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.) lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uwaga:
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „0 – 1”, tj.
„spełnia” – „nie spełnia” na podstawie oświadczeń zawartych w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia
(Załącznik nr 2 do SIWZ) dołączonym do oferty złożonej w przedmiotowym Postępowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 3
powyżej może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
1.Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty wstępne oświadczenie potwierdzające, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w Postępowaniu. Rzeczone oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego dokumentu
(Załącznik nr 2 do SIWZ).
Uwaga:
a)W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia,
wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie Zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
b)Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w Postępowaniu oraz spełniania, w
zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa jednolite
dokumenty dotyczące tych podmiotów.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać się należytym wykonaniem (a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywaniem) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, usługi/usług publicznego transportu zbiorowego w
rozumieniu ustawy z dnia 16.12.2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1440) o łącznej liczbie zrealizowanych wozokilometrów minimum: 2 500 000.
2. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić, że do wykonania przedmiotu Zamówienia użyje 6 (sześciu)
autobusów miejskich niskopodłogowych spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi autobusami.
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W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w Sekcji III.1.3) ogłoszenia, tj.:
1) Wykaz zestawienia warunków oraz parametrów techniczno-użytkowych autobusów dostępnych Wykonawcy
w celu realizacji przedmiotu Zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi autobusami
(Załącznik 10 do SIWZ);
2) Wykaz zamówień 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, spełniających warunek określony w Rozdziale VIII.1.2. lit b) tiret 1 SIWZ (zgodnie z
treścią Załącznika nr 9 do SIWZ).
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: wartość, przedmiot zamówienia (w tym
liczba zrealizowanych wozokilometrów) datę wykonania, tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr)
realizacji usług i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane
Do każdego zamówienia wymienionego w ww. wykazie, należy załączyć dowody potwierdzające, że
zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj.:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej – 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.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
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: 03/04/2017
Czas lokalny: 10:00

23/02/2017
S38
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/8

Dz.U./S S38
23/02/2017
68913-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

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: 03/04/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
pok. nr 10.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Szczegółowy opis sposobu zapakowania i zaadresowania ofert umieszczono w pkt. XV SIWZ.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego
postępowania w następujących przypadkach:
1.1 zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
1.2 zmiany danych teleadresowych Wykonawcy;
1.3 zmiany oznaczenia linii i/lub numerów brygad;
1.4 zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
1.5 zmiany podmiotu wskazanego w Załączniku nr 13 do SIWZ, załącznik numer 3 do wzoru umowy, §7 pkt. 6.
Wszystkie ww. zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy (na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy) zawartej w
wyniku przeprowadzenia niniejszego Postępowania w następujących przypadkach:
2.1 zmian warunków ruchu drogowego lub w przypadku zmian oczekiwań pasażerów – Zamawiający
dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zasad organizacji przewozów;
2.2 konieczności wprowadzenia zmian w wyposażeniu autobusów, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy
lub zmian funkcjonalności wymaganego wyposażenia tych autobusów – Zamawiający dopuszcza możliwość
zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wyposażenia autobusów;
2.3 wdrożenia zintegrowanego systemu pobierania opłat w oparciu o bilet elektroniczny na obszarze JST
województwa pomorskiego, tworzących Związek ZIT – Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w zakresie dotyczącym zasad sprzedaży biletów oraz w zakresie treści §5 załącznika numer 3
do umowy;
2.4 zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających
zmianę, np. zmiana wysokości stawki podatku VAT dotycząca przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego);
2.5 zwiększenia przez Wykonawcę zakresu przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy/podwykonawcom
w stosunku do treści złożonej oferty oraz powierzenia
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(w przypadku, gdy Wykonawca, w złożonej ofercie, nie przewidywał powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom) realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy/podwykonawcom.
Zmiany wskazane w punktach 2.1 – 2.4 mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie Strony
umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie
zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. Ww. zmiany wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiana wskazana w punkcie 6.5 wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz
przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności danych
dotyczących nazwy (firmy) i siedziby podwykonawcy/podwykonawców oraz zakresu przedmiotu umowy
powierzonego podwykonawcy/podwykonawcom do realizacji – w nieprzekraczalnym terminie do siedmiu dni
przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług przez podwykonawcę/podwykonawców.
3. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga
zatrudniania kierowców świadczących usługę objętą niniejszą umową na podstawie umowy o pracę (w
rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.
zm.), przez Wykonawcę (lub podwykonawcę).
4. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji przedmiotu umowy utrzymywać stan ciągłości
zatrudnienia kierowców na podstawie umowy o pracę.
5. Zatrudnienie kierowców na podstawie umowy o pracę przy realizacji Usługi musi trwać przez cały okres
obowiązywania umowy.
6. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu
wykaz numerów służbowych wszystkich kierowców skierowanych do realizacji przedmiotowej usługi. Do w/
w wykazu Wykonawca jest zobowiązany załączyć oświadczenie, że kierowcy ci są zatrudnieni wyłącznie na
podstawie umowy o pracę.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom przysługuje złożenie odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach i w terminie
określonych w Dziale VI Ustawy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2017
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