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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189640-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Katowice: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2013/S 111-189640
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul.
Barbary 21A, Osoba do kontaktów: Danuta Kolmer, Katowice40-053, POLSKA.
Tel.: +48 327438471. Faks: +48 327438471. E-mail: dkolmer@kzkgop.com.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.5.2013, 2013/S 96-163956)

Przedmiot zamówienia:
CPV:60112000
Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji
miejskiej nr 71, 81, 93, 669 zgodnie z rozkładami jazdy, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór
umowy.
2. Wykonywana usługa objęta jest:
- systemem kontroli biletowej pasażerów wsiadających do autobusu, polegającym na wsiadaniu pasażerów do autobusu
przednimi drzwiami z jednoczesnym okazaniem kierowcy biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu
bez biletu. Wysiadanie z autobusu odbywa się drzwiami środkowymi lub tylnymi. Obowiązuje on na liniach, które są
obsługiwane autobusami o długości nie większej niż 12 m i pojemności co najmniej 91 miejsc (tabor BN) oraz autobusami
jednoczłonowymi o długości większej niż 12 m i pojemności co najmniej 140 miejsc (tabor CN),
- systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych,
- systemem dynamicznej informacji pasażerskiej w pojazdach wykonujących usługi na linii nr 81, obejmującym w
szczególności wizualne i foniczne zapowiadanie przystanków zlokalizowanych na trasie danej linii oraz przekazywanie
pasażerom informacji dodatkowych o usługach komunikacji publicznej.
3. Parametry linii komunikacji miejskiej będącej przedmiotem zamówienia:
1. Linia nr 71
- relacja: Gliwice Plac Piastów– Pyskowice Szpitalna,
- kursuje w dni robocze w godz. 04:20 ÷ 23:32, dni wolne 04:20 ÷ 23:32,
- dobowa praca przewozowa: dni szkolne 812,7 wzkm, dni wolne 363,7 wzkm,
- wozogodziny ogółem: dni robocze– 41:48 h, dni wolne – 19:12 h,
- wozogodziny postoju: dni robocze szkolne – 8:13 h, dni wolne – 4:45,
- średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze– 19,44 km/h, dni wolne – 18,94 km/h,
- średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze szkolne – 25,17 km/h, dni wolne –24,20 km/h,
- długość trasy: 18,00/18,40 km.
2. Linia nr 81
- relacja: Zabrze Goethego– Zabrze Helenka ELZAB,
- kursuje w dni robocze szkolne w godz. 04:13 ÷ 23:55, dni robocze w ferie i wakacje 04:13 ÷ 23:55, dni wolne 04:13 ÷
23:55,
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- dobowa praca przewozowa: dni robocze szkolne 1236,90 wzkm, dni robocze w ferie i wakacje 911,40 wzkm, dni wolne
629,30 wzkm,
- wozogodziny ogółem: dni robocze szkolne – 70:51 h, dni robocze w ferie i wakacje – 51:06 h, dni wolne 36:32 h,
- wozogodziny postoju: dni robocze szkolne – 20:44 h, dni robocze w ferie i wakacje – 14:21, dni wolne – 12:37 h,
- średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze szkolne – 17,46 km/h, dni robocze w ferie i wakacje – 17,84 km/h, soboty
17,23 km/h,
- średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze szkolne – 24,68 km/h, dni robocze w ferie i wakacje –24,80 km/h, soboty
26,31 km/h,
- długość trasy: 10,70/11,08 km.
3. Linia nr 93
- relacja: Gliwice Plac Piastów– Łabędy Huta,
- kursuje w dni robocze w godz. 04:38 ÷ 16:30,
- dobowa praca przewozowa: dni szkolne 159,30 wzkm,
- wozogodziny ogółem: dni robocze – 7:49 h,
- wozogodziny postoju: dni robocze szkolne – 1:52 h,
- średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze – 20,38 km/h,
- średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze szkolne – 26,77 km/h,
- długość trasy: 10,40/12,40 km.
4. Linia nr 669
- relacja: Gliwice Plac Piastów– Ruda Śląska Bykowina Grzegorzka,
- kursuje w dni robocze w godz. 03:55 ÷ 23:51, soboty 11:15 ÷ 22:58, niedziele i św 06:55 ÷ 22:58,
- dobowa praca przewozowa: dni 944,90 wzkm, soboty 274,80 wzkm, niedziele i św 334,80 wzkm,
- wozogodziny ogółem: dni robocze – 41:00 h, soboty – 11:43 h, niedziele i św– 16:01 h,
- wozogodziny postoju: dni robocze– 3:38 h, soboty – 2:20 h, niedziela i św 3:38 h,
- średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze – 23,05 km/h, soboty – 23,45 km/h, niedziele i św 20,90 km/h,
- średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze – 28,33 km/h, soboty –29,29 km/h, niedziele i św – 27,04 km/h,
- długość trasy: 30,80/32,10 km.
Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na w/w liniach wynosi: tabor BN – 201.500,0
wzkm, CN - 661.850,0 wzkm.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na w/w liniach wynosi: tabor BN –201.500,0
wzkm, CN - 661.850,0 wzkm
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
28.06.2013 (10:59)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
28.06.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
28.06.2013 (11:30)
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji
miejskiej nr 71, 81, 93, 669 zgodnie z rozkładami jazdy, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór
umowy.
2. Wykonywana usługa objęta jest:
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- systemem kontroli biletowej pasażerów wsiadających do autobusu, polegającym na wsiadaniu pasażerów do autobusu
przednimi drzwiami z jednoczesnym okazaniem kierowcy biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu
bez biletu. Wysiadanie z autobusu odbywa się drzwiami środkowymi lub tylnymi. Obowiązuje on na liniach, które są
obsługiwane autobusami o długości nie większej niż 12 m i pojemności co najmniej 91 miejsc (tabor BN) oraz autobusami
jednoczłonowymi o długości większej niż 12 m i pojemności co najmniej 140 miejsc (tabor CN),
- systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych,
- systemem dynamicznej informacji pasażerskiej w pojazdach wykonujących usługi na linii nr 81, obejmującym w
szczególności wizualne i foniczne zapowiadanie przystanków zlokalizowanych na trasie danej linii oraz przekazywanie
pasażerom informacji dodatkowych o usługach komunikacji publicznej.
3. Parametry linii komunikacji miejskiej będącej przedmiotem zamówienia:
1. Linia nr 71
- relacja: Gliwice Plac Piastów– Pyskowice Szpitalna,
- kursuje w dni robocze w godz. 04:20 ÷ 23:32, dni wolne 04:20 ÷ 23:32,
- dobowa praca przewozowa: dni szkolne 812,7 wzkm, dni wolne 363,7 wzkm,
- wozogodziny ogółem: dni robocze – 41:48 h, dni wolne – 19:12 h,
- wozogodziny postoju: dni robocze szkolne – 8:13 h, dni wolne – 4:45,
- średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze– 19,44 km/h, dni wolne – 18,94 km/h,
- średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze szkolne – 25,17 km/h, dni wolne –24,20 km/h,
- długość trasy: 18,00/18,40 km.
2. Linia nr 81
- relacja: Zabrze Goethego– Zabrze Helenka ELZAB,
- kursuje w dni robocze szkolne w godz. 04:13 ÷ 23:55, dni robocze w ferie i wakacje 04:13 ÷ 23:55, dni wolne 04:13 ÷
23:55,
- dobowa praca przewozowa: dni robocze szkolne 1236,90 wzkm, dni robocze w ferie i wakacje 911,40 wzkm, dni wolne
629,30 wzkm,
- wozogodziny ogółem: dni robocze szkolne – 70:51 h, dni robocze w ferie i wakacje – 51:06 h, dni wolne 36:32 h,
- wozogodziny postoju: dni robocze szkolne – 20:44 h, dni robocze w ferie i wakacje – 14:21, dni wolne – 12:37 h,
- średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze szkolne – 17,46 km/h, dni robocze w ferie i wakacje – 17,84 km/h, soboty
17,23 km/h,
- średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze szkolne – 24,68 km/h, dni robocze w ferie i wakacje –24,80 km/h, soboty
26,31 km/h,
- długość trasy: 10,70/11,08 km.
3. Linia nr 93
- relacja: Gliwice Plac Piastów– Łabędy Huta,
- kursuje w dni robocze w godz. 04:38 ÷ 16:30,
- dobowa praca przewozowa: dni szkolne 159,30 wzkm,
- wozogodziny ogółem: dni robocze – 7:49 h,
- wozogodziny postoju: dni robocze szkolne – 1:52 h,
- średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze– 20,38 km/h,
- średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze szkolne – 26,77 km/h,
- długość trasy: 10,40/12,40 km.
4. Linia nr 669
- relacja: Gliwice Plac Piastów– Ruda Śląska Bykowina Grzegorzka,
- kursuje w dni robocze w godz. 03:55 ÷ 23:51, soboty 11:15 ÷ 22:58, niedziele i św 06:55 ÷ 22:58,
- dobowa praca przewozowa: dni 944,90 wzkm, soboty 274,80 wzkm, niedziele i św 334,80 wzkm,
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- wozogodziny ogółem: dni robocze – 41:00 h, soboty – 1:43 h, niedziele i św– 16:01 h,
- wozogodziny postoju: dni robocze– 3:38 h, soboty – 2:20 h, niedziela i św 3:38 h,
- średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze – 23,05 km/h, soboty – 23,45 km/h, niedziele i św 20,90 km/h,
- średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze – 28,33 km/h, soboty –29,29 km/h, niedziele i św – 27,04 km/h,
- długość trasy: 30,80/32,10 km.
Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na w/w liniach wynosi: tabor BN – 201.500,0
wzkm, CN - 108.500,0 wzkm.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na w/w liniach wynosi: tabor BN –201.500,0
wzkm, CN - 108.500,0 wzkm
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
01.07.2013 (10:59)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
01.07.2013 (11:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
01.07.2013 (11:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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