Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
bip.kzkgop.pl/modules.php?name=ogloszenia_biezace

Katowice:
Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na
linii komunikacji zastępczej nr T-15
Numer ogłoszenia: 17946 - 2015; data zamieszczenia: 26.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego , ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 7438401, 7438501, faks
0-32 2519745.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kzkgop.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: związek międzygminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-15.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii
komunikacji zastępczej nr T-15 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 tylnymi. Wysiadanie z autobusu odbywa się drzwiami

środkowymi lub tylnymi.
3. Parametry linii będącej przedmiotem zamówienia:
- relacja: Katowice Zawodzie Pętla - Sosnowiec Urząd Miasta,
- kursuje: codziennie w godz. 04:15÷04:46 (wraz z kursami nocnymi),
- dobowa praca eksploatacyjna: codziennie - 979,05 wzkm,
- wozogodziny ogółem: codziennie - 60:28 h,
- wozogodziny postoju: codziennie - 17:15 h,
- średnia prędkość eksploatacyjna: codziennie - 16,19 km/h,
- średnia prędkość komunikacyjna: codziennie - 22,65 km/h,
- długość trasy: 8,30/7,75 km.
Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na w/w linii wynosi: tabor
BN -105.000 wzkm.
4. Zamawiający udostępnia do wglądu Wykonawcom, nie służące do opisu przedmiotu zamówienia
rozkłady jazdy na w/w linię w Wydziale Organizacji Przewozów. Wykonawcy, któremu udzielone
zostanie zamówienie, Zamawiający przekaże komplet rozkładów jazdy przed podpisaniem umowy.
5. Zamawiający zakłada możliwość czasowego zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego
przedmiotu zamówienia, z realizacją w dowolnym okresie trwania umowy, związanego z
koniecznością organizowania komunikacji miejskiej na wyznaczonych odcinkach trasy w związku z
doraźnymi remontami dróg i torowisk lub w związku z występującymi utrudnieniami w ruchu,
spowodowanymi awariami układu sieci drogowej i torowisk lub z innych przyczyn
uniemożliwiających funkcjonowanie komunikacji miejskiej w kształcie podstawowym.
6. Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na w/w linii komunikacji zastępczej
trwać będzie 107 dni.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 14.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości
15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100)

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zezwolenie na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414) lub
ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 lub
ust. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz
ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 567).
2. Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu
będzie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt. III.6) ppk 1
niniejszego ogłoszenia oraz dokumentu wymienionego w pkt. III.6) ppkt 2 niniejszego
ogłoszenia.



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który należycie wykonał lub
wykonuje w okresie ostatnich trzech 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 220 000 zł netto w tym
okresie.
2. Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu
będzie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt. III.6) ppkt 1
niniejszego ogłoszenia oraz dokumentów wymienionych w pkt. III.6) ppkt 3-5 oraz 7 i 8
niniejszego ogłoszenia.



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje trzema
autobusami niskopodłogowymi z homologacją, wyposażonymi w pochylnię (rampę
najazdowa) lub podnośnik na wózki dla osób niepełnosprawnych spełniającą wymagania
Załącznika VII Dyrektywy UE nr 2001/85/WE, spełniającymi wymagania określone w
przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012

r., poz. 1137 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 grudnia 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:
- autobusy o długości do 12 m i pojemności co najmniej 91 miejsc (tabor typu BN) nie
starsze niż z 2004 roku spełniające normę czystości spalin co najmniej Euro 3,
- 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 - co najmniej dwoje drzwi podwójnych, wszystkie uruchamiane
mechanicznie ze stanowiska kierowcy spełniające wymogi techniczne ujęte w Polskiej
Normie PN-S-47010,
- kasowniki elektroniczne o min. trzynastocyfrowym systemie kasowania w ilości co
najmniej równej liczbie drzwi pasażerskich w autobusie,
- łączność telefoniczna lub radiowa pomiędzy kierującym autobusem a punktem
dyspozytorskim Wykonawcy, mającym łączność z policją i pogotowiem ratunkowym oraz
posiadającym łączność telefoniczną z Zamawiającym,
- wyposażone w zestaw pełnowymiarowych w stosunku do szerokości pojazdu
elektronicznych tablic kierunkowych rozmieszczonych zgodnie z § 21 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 z
późn. zm.),
2. Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu
będzie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt. III.6) ppk 1
niniejszego ogłoszenia oraz dokumentów wymienionych w pkt. III.6) ppkt 6 oraz 7
niniejszego ogłoszenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
podstawie:
1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załączniki nr 3a do SIWZ).
2) Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydanego na podstawie ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414) lub ważnej licencji
na wykonywanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 5
kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców
(Dz. U. z 2013 r. poz. 567).
3) Wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech 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 220.000,00 zł netto , zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączone dowody czy usługi te zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
4) Dowodami, o których mowa wyżej są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w wyżej.
5) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o
którym mowa w wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa wyżej.
6) Wykazu określonego wyżej taboru autobusowego dostępnego Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym
taborem.
7) Dowody, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca polega na zasobach
innych podmiotów. W przypadku, gdy dowodem takim będzie zobowiązanie innego podmiotu,
powinno być ono złożone w oryginale.
8) Dokument dotyczący:
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach
wiedzy i doświadczenia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
Uwagi:
1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1) niniejszego
ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Mają odpowiednio zastosowanie terminy wystawienia
dokumentów określone wyżej w niniejszych uwagach.
2. W przypadku określenia w złożonych dokumentach jakichkolwiek wartości w walucie innej niż

waluta polska, przeliczenie tej wartości na walutę polską będzie dokonane według średniego kursu
waluty zawartego w tabeli kursów średnich NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie dokumentu.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a. każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przedstawić dokumenty wymienione w pkt III.4.2)
niniejszego ogłoszenia. W odniesieniu do dokumentów wymienionych w pkt III.6) niniejszego
ogłoszenia Wykonawcy mogą złożyć wspólnie jeden dokument, przy czym dokument wymieniony w
pkt III.6) ppkt. 2 niniejszego ogłoszenia musi złożyć każdy wykonawca, który bezpośrednio będzie
wykonywał przewóz osób,
b. oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
te podmioty,
c. każdy z Wykonawców musi złożyć listę (o której mowa w pkt III.4.4) niniejszego ogłoszenia)
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 95



2 - Warunki płatności - 5
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.kzkgop.pl/modules.php?name=ogloszenia_biezace
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunikacyjny

Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, I
piętro, pokój 138 (Wydział Zamówień Publicznych).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.02.2015 godzina 09:30, miejsce: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój 014 (kancelaria).
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 04.03.2015.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

