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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377573-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Tarnowo Podgórne: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
2011/S 233-377573
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
Osoba do kontaktów: Oskar Cierpiszewski
62-080 Tarnowo Podgórne
POLSKA
Tel.: +48 618959235
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: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
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:
Obsługa komunikacyjna Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
Kod NUTS PL418
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
oraz jej połączenia z miastem Poznań.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
— obsługę 11 linii autobusowych zgodnie z załączonym zestawieniem, przy czym zakłada się szacunkową ilość
kilometrów w okresie trwania umowy na 1 800 000 km,
— utrzymanie czystości przystanków autobusowych i zapewnienie informacji o rozkładzie jazdy,
— druk i dystrybucję 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 października 2011 r.. Przyjmuje się, że do powyższych obliczeń będzie brana cena
obliczona przez zamawiającego wg średniej ceny z października 2011 r. w wysokości 4,43 PLN. W takim
przypadku wzrost lub obniżenie stawki za wozokilometr nastąpi o 26 % 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)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 092 593,00 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
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Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2012. Zakończenie 31.12.2012

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 finansowe i uzgodnienia płatnicze 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
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem 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

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
— wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem
zamówienia (udokumentują wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, co najmniej 1 usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia (zbiorowy transport osób na terenie
miasta lub gminy), ciągle w czasie nie krótszym niż 1 rok),
— wymagane jest dysponowanie kadrą minimum 47 kierowców posiadających stosowne świadectwa
kwalifikacji lub zawodowe prawo jazdy,
— wymagane jest posiadanie niezbędnego potencjału technicznego w postaci min. 22 autobusów z czego:
—— liczba min. 90 miejsc siedzących/stojących,
—— minimum 20 pojazdów niskopodłogowych,
— minimum 18 pojazdów o klasie silnika min EURO II,
—— co najmniej 25 % taboru powinno posiadać pełno-pojazdową klimatyzację,
—— wyposażenie pojazdów: elektroniczne tablice kierunkowe przód/tył, elektroniczne kasowniki z możliwością
przełączania stref biletowych, ufiskalnione bileterki (kasy biletowe) umożliwiające sprzedaż biletów przez
kierowców, system GPS do badania punktualności oraz urządzenia do łączności z bazą.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
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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)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BOP.271.90.2011

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 152-252782 z dnia 10.8.2011

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 22.12.2011 10:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.12.2011 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, 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
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22.12.2011 - 10:15
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać
następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub
kserokopie:
a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
b) oświadczenia w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy,
d) Licencje na prowadzenie krajowych przewozów osobowych oraz certyfikat kompetencji zawodowych,
e) aktualne zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca
nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że
uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy
Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy Prawo
zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
h) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
i) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń (autobusów), którymi dysponuje lub będzie
dysponował wykonawca,
j) wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa
dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 pkt. 2 oraz §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.12.2009
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane.
Wymagane dokumenty to:
— dokument potwierdzający że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— dokumenty potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Forma dokumentów zgodnie z §6 w/w Rozporządzenia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. 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:
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