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PL-Katowice: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2009/S 56-081125
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21A,
Kontakt KZK GOP, Do wiadomości Danuta Kolmer, PL-40-053 Katowice. Tel. +48 327438471. E-mail
dkolmer@kzkgop.com.pl. Faks +48 322519745.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.kzkgop.com.pl.
Adres profilu nabywcy: http://bip.kzkgop.pl/.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: związek komunalny.
Inne: transport publiczny.
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 autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 155 i 255 w
Rudzie Śląskiej.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Usługi.
Kategoria usług: nr 02.
Główne miejsce świadczenia usług: Ruda Śląska.

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 155 i 255 w
Rudzie Śląskiej. Nr 155 relacji Halemba Pętla – Wirek – Nowy Bytom – Orzegów – Chebzie – Wirek – Halemba
Pętla o długości 32,5 km (okrężna). Nr 255 relacji Halemba Pętla – Wirek – Nowy Bytom – Chebzie – Godula -
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Orzegów – Bielszowice - Halemba Pętla o długości 31,6 km (okrężna) ośmioma autobusami niskopodłogowymi,
nie starszymi niż z 2000 roku, wyposażonymi w silniki spełniające normę czystości spalin co najmniej EURO 2,
w tym cztery autobusy o długości nie większej niż 12 m i pojemności co najmniej 91 miejsc (tabor B) oraz cztery
autobusy o długości ponad 12 m i pojemności co najmniej 140 miejsc (tabor C). Liczba miejsc siedzących w
autobusie nie może być mniejsza niż 20 % ogólnej, wskazanej przez producenta pojemności autobusu.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60112000.

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Tak.

II.1.8)

Podział na części:
Nie.

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie 48 miesięcy (okres realizacji umowy) na linii nr 155 i
255 wynosi: tabor B – 1.425.144 wzkm, tabor C – 1 185 511 wzkm.

II.2.2)

Opcje:
Nie.

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zmówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 65 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć
tysięcy złotych) do dnia 29.4.2009 r. do godz. 12:00.

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności 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, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.

III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
się ubiegać Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 cyt. ustawy, którzy posiadają uprawnienia
niezbędne do wykonywania usługi, wynikające z ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z
2007 r., Nr 125, poz. 874 z póź. zm.).W celu potwierdzenia sytuacji podmiotowej Wykonawca zobowiązany jest
złożyć wraz z ofertą: 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp (Załączniki nr 3a i 3b do
SIWZ). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
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gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Licencję
na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, wydana na podstawie ustawy
z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm). <br> 4. Aktualną
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiona
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, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego urzędu skarbowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. 7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy,
którzy: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) równą co najmniej 300 000 PLN. Na potwierdzenie spełnienia
zdolności finansowej, Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą: Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) co najmniej 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy
złotych).

III.2.3)

Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia
mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) wykonują lub wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi w zakresie
przewozów regularnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 4,500 000 PLN, w tym każda z wykonanych
usług o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN, b) dysponują lub będą dysponować w całym okresie
realizacji usługi autobusami z homologacją, spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z
dnia 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i przepisach
wykonawczych do niej dla autobusów miejskiej regularnej komunikacji publicznej w tym, wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz następujące
wymagania dodatkowe: - ilość autobusów – osiem autobusów niskopodłogowych, nie starszych niż z 2000
roku, wyposażonych w silniki spełniające normę czystości spalin co najmniej EURO 2, w tym cztery autobusy
o długości nie większej niż 12 m i pojemności co najmniej 91 miejsc (tabor B) oraz cztery autobusy o długości
ponad 12 m i pojemności co najmniej 140 miejsc (tabor C). Liczba miejsc siedzących w autobusie nie może
być mniejsza niż 20 % ogólnej, wskazanej przez producenta pojemności autobusu, - przedział kierowcy –
łączący się z wnętrzem pojazdu, umożliwiający bezpośredni kontakt kierowcy z pasażerem, - drzwi pasażerskie
– tabor B: co najmniej dwoje; tabor C: co najmniej troje. Wszystkie drzwi uruchamiane mechanicznie ze
stanowiska kierowcy spełniające wymagania techniczne ujęte w Polskiej Normie PN-S-47010, <br> - kasowniki
elektroniczne o min. dziesięciocyfrowym systemie kasowania w ilości co najmniej równej liczbie drzwi
pasażerskich w autobusie, <br> - łączność telefoniczna lub radiowa pomiędzy kierującym autobusem a
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punktem dyspozytorskim Wykonawcy, mającym łączność z policją i pogotowiem ratunkowym oraz łączność
telefoniczną z Zamawiającym, - wyposażone w zestawy elektronicznych tablic kierunkowych rozmieszczonych
zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32 poz. 262 z późn. zm.). Na
potwierdzenie spełnienia zdolności technicznej, Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą: 1. Wykaz wykonanych
lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, usług w zakresie przewozów regularnych zgodnie z Załącznikiem nr 2
do SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że
te usługi zostały wykonane należycie. 2. Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia taboru autobusowego
przeznaczonego do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ) jakim dysponuje lub będzie dysponował
Wykonawca. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia na cały okres realizacji usługi
niezbędnego do wykonania zamówienia taboru, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 6.9 SIWZ, Wykonawca
wykazał tabor, którym będzie dysponował.
III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone:
Nie.

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
Nie.

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi:
Nie.

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)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
znak sprawy: ZP/PO/11/PZ/24/09.

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 29.4.2009 11:00.
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21/03/2009
S56
ted.europa.eu

Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/5

Dz.U./S S56
21/03/2009
81125-2009-PL

Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta

5/5

29.4.2009 - 12:00.
IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6)

Język(i), 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:

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert:
Data: 29.4.2009 - 13:00.
Miejsce: W siedzibie zamawiającego (parter, nr pokoju 015).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, ul. Bagatela 12, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48
224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587800.

VI.4.2)

Składanie odwołań:

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
19.3.2009.
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