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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31337-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2019/S 015-031337

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
ul. S. Klonowica 5
Szczecin
71-241
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Kumor
Tel.:  +48 914800479
E-mail: lkumor@zditm.szczecin.pl 
Faks:  +48 914393003
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zditm.szczecin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/zditm.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/zditm.szczecin.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej
komunikacji miejskiej oraz na telefon (Transport na żądanie)
Numer referencyjny: DZP/5/PN/2019

II.1.2) Główny kod CPV
60112000

mailto:lkumor@zditm.szczecin.pl
www.zditm.szczecin.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej
komunikacji miejskiej oraz na telefon (Transport na żądanie) na obszarze działania Zamawiającego oraz
świadczenie usług wynikających z realizacji umowy. Z uwagi na limit znaków, szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został opisany w rozdziale XIII SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej
komunikacji miejskiej oraz na telefon (Transport na żądanie) na obszarze działania Zamawiającego oraz
świadczenie usług wynikających z realizacji umowy w wymiarze nie większym niż 5 000 000 wozokilometrów
oraz 20 000 wozogodzin.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 21/02/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada licencję, o której mowa w art. 5
ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) udzieloną na okres
obejmujący termin wykonania zamówienia tj. co najmniej do 31.12.2019.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) usługę przewozu
regularnego lub okazjonalnego (TnŻ) w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym świadczoną taborem – w
liczbie minimum:
— 600 000 wozokilometrów;
— 2 000 wozogodzin;
Przy czym powyższa liczba wozokilometrów/wozogodzin musi być osiągnięta w ciągu maksymalnie 1 roku
świadczenia usługi,
Lub
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) usługę przewozu
regularnego lub okazjonalnego (TnŻ) w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym świadczoną taborem o
wartości co najmniej:
— 2 000 000 PLN brutto
Przy czym powyższa wartość usługi musi być osiągnięta w ciągu maksymalnie 1 roku świadczenia usługi.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wspólnie spełniać ten warunek.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający
przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty, z daty wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę
umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na Platformie). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs
NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
b) dysponuje lub będzie dysponować na obszarze działania Zamawiającego (tj. gmin: Szczecin, Kołbaskowo,
Police, Dobra) bazą transportową wraz z niezbędnym wyposażeniem dla dokonywania bieżących napraw i
codziennych kontroli stanu sprawności technicznej taboru, którym realizowane będzie zamówienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wspólnie spełniać ten warunek.
c) dysponuje lub będzie dysponować ruchomym serwisem technicznym.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wspólnie spełniać ten warunek.
d) dysponuje lub będzie dysponował minimalną ilością autobusów określonych w Opisie przedmiotu
Zamówienia (Rozdz XIII pkt III ust. 6)

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Pzp wyznacza termin składania ofert.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 250-528535

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/02/2019
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/04/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ul. S.Klonowica 5, 71-241 Szczecin, POLSKA, IV piętro, sala 402.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy:
1) Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających
na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do 50 % wartości
zamówienia podstawowego.
2) przedmiot zamówienia: powtórzenie podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym,
3) wielkość lub zakres zamówienia: jak w zamówieniu podstawowym,

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528535-2017:TEXT:PL:HTML
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4) warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich jak
zamówienie podstawowe.
5. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w
okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy,
2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy
6. Wykonawca zobowiązany jest załączyć na Platformie następujące dokumenty podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym:
1) Formularz oferty - Załącznik nr 1;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej: JEDZ);
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału), zgodnie z Rozdziałem IV pkt 3 ppkt 2) SIWZ,
jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
4) Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna. Wadium
ustanawia przynajmniej jeden Wykonawca, lub Wykonawcy wspólnie;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
5) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z których wynika
prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą;
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii
notarialnie potwierdzonej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art.
23 ust. 2 Ustawy Pzp.
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii
notarialnie potwierdzonej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Z uwagi na limit znaków, wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i szczegółowe zasady ich
składania określone w rozdziale V SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

