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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336286-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Tarnowo Podgórne: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
2010/S 219-336286
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
Do wiadomości: Oskar Cierpiszewski
62-080 Tarnowo Podgórne
POLSKA
E-mail: zp@tarnowo-podgorne.pl
Faks +48 618146118
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.tarnowo-podgorne.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
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
Usługi transportu zbiorowego.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 2
Kod NUTS PL418

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
oraz jej połączenia z miastem Poznań.
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Przedmiot zamówienia obejmuje:
— obsługę 11 linii autobusowych zgodnie z załączonym zestawieniem, przy czym zakłada się szacunkową ilość
kilometrów w okresie trwania umowy na 1 690 000 km,
— bieżącą konserwację i naprawy oraz utrzymanie czystości przystanków autobusowych,
— druk i kolportaż biletów autobusowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne oraz na Ogrodach w Poznaniu,
— prowadzenie kontroli biletów na poszczególnych liniach.
Zamawiający będzie dokonywał rozliczenia zamówienia na podstawie miesięcznych faktur za faktycznie
przejechane kilometry pomnożone przez stawkę za wozokilometr pomniejszone o przychody Wykonawcy z
tytułu sprzedaży biletów netto i prowizję dla punktów sprzedaży i kierowców.
Ceny biletów, stosowane ulgi oraz zwolnienia z opłaty za przejazdy ustala Zamawiający.
Zamawiający dopuszcza zmianę stawki za wozokilometr w momencie, gdy średnia cena oleju napędowego w
PKN ORLEN w danym miesiącu obowiązywania umowy wzrośnie lub zmaleje więcej niż 7 % w stosunku do
średniej ceny paliwa z 2010 r. Przyjmuje się, że do powyższych obliczeń będzie brana cena obliczona przez
zamawiającego wg cen w 2010 r w wysokości 3,53 PLN.
W takim przypadku wzrost lub obniżenie stawki za wozokilometr nastąpi o 28 % stopy wzrostu ceny oleju
napędowego. Ciężar udokumentowania wzrostu i spadku cen oleju napędowego w przypadku zmiany stawki za
wozokilometr w danym miesiącu spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia która zostanie powierzona do realizacji
podwykonawcom.
Zamawiający dopuszcza modyfikacje rozkładu jazdy i schematu linii w zależności od bieżących potrzeb.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

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
1 690 000 km.

II.2.2)

Opcje
Nie

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia):

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

Wymagane wadia i gwarancje
Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 50 000,00 PLN (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Brak.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
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Brak.
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: Wymagane jest posiadanie
licencji na prowadzenie krajowych przewozów osobowych oraz certyfikat kompetencji zawodowych.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na podstawie oświadczenia.

III.2.3)

Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
— wymagane jest dysponowanie kadrą minimum 45 kierowców posiadających stosowne świadectwa
kwalifikacji lub zawodowe prawo jazdy,
— wymagane jest posiadanie niezbędnego potencjału technicznego w postaci min. 22 autobusów z czego,
— 20 pojazdów o liczbie min. 95 miejsc siedzących/stojących,
— 2 pojazdy o min. 50 miejscach siedzących/stojących,
— minimum 15 pojazdów niskopodłogowych,
— minimum 15 pojazdów o klasie silnika min EURO II,
— wyposażenie pojazdów: elektroniczne tablice kierunkowe przód/tył, elektroniczne kasowniki, system GPS do
badania punktualności.

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
Tak

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
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BOP.3411-83/10
IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 21.12.2010 10:00
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.12.2010 - 10:00

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
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21.12.2010 - 10:15
Miejsce
Siedziba zamawiającego pok. 117.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Tak
przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Po 12 miesiącach.
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE
Brak.

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17/a
Warszawa
POLSKA

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
10.11.2010
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