
Dz.U./S S103
29/05/2010
156691-2010-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/6

29/05/2010 S103
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156691-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Swarzędz: Usługi w zakresie transportu drogowego

2010/S 103-156691

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
Kontaktowy: Gmina Swarzędz
Do wiadomości: Milena Klupś, Adam Talaga, Sylwia Grąbczewska
62-020 Swarzędz
POLSKA
Tel.  +48 616512406
E-mail: zamowienia@swarzedz.pl
Faks  +48 616512211
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://bip.swarzedz.eu
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
Budownictwo i obiekty komunalne
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

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Swarzędz wraz z terenem
gmin objętych porozumieniem międzygminnym z Gminą Swarzędz oraz połączenia Gminy Swarzędz z
miastem Poznaniem z wykorzystaniem pojazdów należących do Zamawiającego oraz bazy transportowej
Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 2
Główne miejsce świadczenia usług Gmina Swarzędz.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156691-2010:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@swarzedz.pl
http://bip.swarzedz.eu
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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)

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Swarzędzu
obejmujące w szczególności:
a) obsługę 11 linii komunikacyjnych;
b) bieżącą konserwację i naprawy autobusów miejskich stanowiących własność Zamawiającego;
c) utrzymanie i eksploatację terenu Bazy, o której mowa w pkt II.1;
d) prowadzenie na własny rachunek dystrybucji biletów komunikacji miejskiej, z zastrzeżeniem, że druk
biletów realizowany jest przez Zamawiającego, a Zamawiający zapewnia jedynie dwa lokale przeznaczone do
prowadzenia dystrybucji biletów miesięcznych, tj. lokal na Dworcu Autobusowym Poznań Śródka oraz lokal na
pętli autobusowej w Swarzędzu na os. Kościuszkowców;
e) wyposażanie przystanków autobusowych stałych oraz tymczasowych we wszelkie informacje niezbędne dla
pasażerów, w tym w rozkłady jazdy;
f) prowadzenie kontroli biletów na wszystkich liniach komunikacyjnych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60100000

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

Bez VAT 10 643 540,00 PLN

II.2.2) Opcje
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 17 (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

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności 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, 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
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają
obowiązek ich posiadania:
— posiadają licencję, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r.
nr 125 poz. 874 ze zm.) udzieloną na okres obejmujący termin wykonania zamówienia określony w SIWZ,
— posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (wystawiony nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), potwierdzające
prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym postępowaniem,
— posiadają aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— posiadają 1) aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
— posiadają 1) aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; złożą oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Opłaconej polisy,
a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o
wartości nie mniejszej niż 200 000,00 wraz z dowodem opłacenia składki. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kwestię dokumentów składanych na
potwierdzenie w/w faktów określa §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605 z 2006 r. i Dz. U. nr 188, poz. 1155 z 2008 r.); dołączą informację z banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Środki finansowe lub zdolność kredytowa w wysokości
co najmniej 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych);
Suma gwarancyjna polisy ubezpieczeniowej nie mniejsza niż 200 000,00 PLN.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw
lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
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jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
W ciągu ostatnich 3 lat, tj. 2007-2009, wykonywali co najmniej 1 usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia
(publiczny transport zbiorowy na terenie miasta lub gminy), nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 1 rok o
wartości brutto nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN średniorocznie i średniorocznej pracy przewozowej 1 800
000 km.
Posiadają lub będą posiadać przed dniem rozpoczęcia realizacji zamówienia niezbędne wyposażenie budynku
warsztatowego umożliwiające dokonywanie przeglądów i napraw gwarancyjnych, które zostanie zamontowane
w budynku warsztatowym stanowiącym własność Zamawiającego, zlokalizowanym przy ul. Transportowej 1 w
Garbach, gm. Swarzędz.
Posiadają lub będą posiadać przed dniem rozpoczęcia realizacji zamówienia wewnętrzną autoryzację
na obsługę serwisową wszystkich marek autobusów stanowiących własność Zamawiającego, które będą
wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia.
Dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej:
40 kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami, 6 pracownikami zaplecza technicznego
oraz 4 dyspozytorami.
Dysponują lub będą dysponować minimum 3 niskopodłogowymi (min. 60 % niskiej podłogi) autobusami
komunikacji miejskiej (o dł. ok. 12 m) dopuszczonymi do ruchu w komunikacji miejskiej, w stanie technicznym
nie budzącym zastrzeżeń, w celu zapewnienia pojazdów zastępczych w przypadku awarii pojazdów
Zamawiającego lub innych zdarzeń uniemożliwiających realizację rozkładów jazdy; pojazdy rezerwowe winny
być wyposażone w kasowniki biletu papierowego, elektroniczne tablice kierunkowe i podesty dla potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz powinny być wymalowane zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

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
Nie

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
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IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

BZP.341-36/2010

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 7.7.2010 - 15:30
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.7.2010 - 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: 8.7.2010 - 10:30
Miejsce
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 207.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowe Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.  +48 224587840

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
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3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej — jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej — jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 — w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 — w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowe Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.  +48 224587840

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
26.5.2010


