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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107292-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2014/S 063-107292
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, 14.2.2014, 2014/S 32-051959)

Przedmiot zamówienia:
CPV:60112000
Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Zamiast:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na w/w linii wynosi: tabor BN –3.179.000,0
wzkm.
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.6.2014. Zakończenie 31.5.2022.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąttysięcy
złotych 00/100).
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1.2. należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi w zakresie przewozów regularnych(zgodnie z ustawą z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym – t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414) o łącznejwartości nie mniejszej niż 5 mln zł
netto w tym okresie,
3.3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminuskładania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie przewozówregularnych o łącznej wartości
nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł netto, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ,wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostaływykonane, oraz załączone dowody czy usługi te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
27.03.2014 (10:59)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
27.03.2014 (11:00)
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
23.05.2014
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
27.03.2014 (11:30)
Powinno być:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
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Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na w/w linii wynosi: tabor BN – 232.000,0
wzkm.
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.6.2014. Zakończenie 31.12.2014.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych
00/100).
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1.2. należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi w zakresie przewozów regularnych (zgodnie z ustawą z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym – t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414) o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000
PLN netto w tym okresie,
3.3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie przewozów regularnych o łącznej wartości
nie mniejszej niż 400 000,00 PLN netto, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączone dowody czy usługi te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
22.04.2014 (10:59)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
22.04.2014 (11:00)
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
20.06.2014
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
22.04.2014 (11:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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