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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319660-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Świecie: Usługi w zakresie transportu drogowego
2010/S 209-319660
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Gmina Świecie
ul. Wojska Polskiego 124
Do wiadomości: Aleksandra Arczyńska - Lisek
86-100 Świecie
POLSKA
Tel. +48 523332318
E-mail: srodowisko@um-swiecie.pl
Faks +48 523332311
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.um-swiecie.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
Prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie gminy Świecie.

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 Świecie Województwo Kujawsko - Pomorskie, Kraj Polska.
Kod NUTS PL613

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

27/10/2010
S209
http://ted.europa.eu/TED

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

1/9

Dz.U./S S209
27/10/2010
319660-2010-PL

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

2/9

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie gminy Świecie w następującym
zakresie: regularny przewóz osób 5 autobusami, w ilości około 185 000 wozokilometrów w skali roku, na liniach:
— Szpital – Mondi,
— Szpital – Mondi – Gruczno,
— Szpital – Terespol Pomorski – Mondi,
— Mondi – Terespol Pomorski – Kozłowo – Szpital,
— ul. Małcużyńskiego - ul. Piłsudskiego – ul. Wyszyńskiego - Al. Jana Pawła II – ul. Sienkiewicza -Duży Rynek,
— Duży Rynek - ul. Sienkiewicza – Al. Jana Pawła II – ul. Wyszyńskiego – Al. Jana Pawła II – Przechowo Kozłowo – Mondi – Duży Rynek.
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
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie gminy Świecie w następującym
zakresie: regularny przewóz osób 5 autobusami, w ilości około 185 tysięcy wozokilometrów w skali roku, na
liniach:
— Szpital – Mondi,
— Szpital – Mondi – Gruczno,
— Szpital – Terespol Pomorski – Mondi,
— Mondi – Terespol Pomorski – Kozłowo – Szpital,
— ul. Małcużyńskiego - ul. Piłsudskiego – ul. Wyszyńskiego - Al. Jana Pawła II – ul. Sienkiewicza -Duży Rynek,
— Duży Rynek - ul. Sienkiewicza – Al. Jana Pawła II – ul. Wyszyńskiego – Al. Jana Pawła II – Przechowo Kozłowo – Mondi – Duży Rynek.
Wymagane jest posiadanie niżej wymienionych pojazdów:
— co najmniej 3 autobusy niskopodłogowe o łącznej liczbie miejsc, nie mniejszej niż 45,
— co najmniej 2 autobusy o łącznej liczbie miejsc, nie mniejszej niż 80.
Autobusy nie mogą być starsze niż 12 lat i wszystkie pojazdy powinny spełniać normy minimum EURO II.
Ponadto autobusy przeznaczone do obsługi linii objętych umową powinny odpowiadać warunkom technicznym
dla autobusów miejskiej komunikacji publicznej, określonych przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz
przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Bez VAT 1 794 392,00 PLN

II.2.2)

Opcje
Nie

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.1.2011. Zakończenie 31.12.2014

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

Wymagane wadia i gwarancje
Wymagane wadium 15 000 PLN.

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Faktura miesięczna.
— Wykonawca prowadzić będzie komunikację miejską na terenie gminy Świecie za wynagrodzeniem
miesięcznym, obejmującym podatek VAT, którego wartość stanowić będzie iloczyn faktycznie przejechanych
kilometrów w ciągu miesiąca i stawki wozokilometra,
— Zamawiający obciążać będzie Wykonawcę miesięcznymi fakturami.
Za sprzedaż biletów, których wartość stanowić będzie miesięczna suma wpływów uzyskanych z ich sprzedaży.

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
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
— posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj.:
—— posiadają ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie
ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (tj.: Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 ze zmianami),
— nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami),
— przyjmują warunki umowy,
— złożyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, informacje i oświadczenia, przedstawione w § 7
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
— spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z
2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz w SIWZ,
— wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy, zawarte
w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- stosuje się odpowiednio do Wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W niniejszym
przypadku – Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W
przypadku wyboru takiej oferty – Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa taka musi być podpisania przez wszystkich
partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta - nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
Wymagane dokumenty:
— wypełniony i podpisany formularz oferty,
— pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
— oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami),
— parafowany przez Wykonawcę wzór umowy,
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— oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami),
— 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 z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 Pzp,
— kopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydanej na podstawie art. 7 ust. 2 pkt
1 ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (tj.: Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 ze zmianami),
— dane dotyczące Podwykonawców i zamiaru powierzenia im części zamówienia (usług) wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych i posiadanych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu usług powierzonych do wykonania zamówienia wraz z podaniem ich procentowego udziału w
zamówieniu, oświadczeniem (podpisem Podwykonawcy) o przyjęciu usług do realizacji,
— aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z
dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami), wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z
dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami), wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— opłacona polisa, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów:
— Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
— jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004
r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami) polega na zasobach
innych przedmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b cyt. ustawy, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów, wymienionych w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) m.in.:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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b) aktualny odpis z właściwego rejestru;
c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego;
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z
dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami);
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami),
— jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami) polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b cyt. ustawy, wymaga
się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których ten podmiot
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
podmiotu, wystawioną nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
— jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010
r., nr 113, poz. 759 ze zmianami) mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób,
— zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r.
W sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1:
1. pkt 2-4 i pkt 6 cyt. Rozporządzenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie luub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2. pkt 5 cyt. Rozporządzenia – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze
zmianami);
3. dokumenty, o których mowa w w. wym. pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej,
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. b) powinien być
wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
— Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów - zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
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samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
— Wszystkie dokumenty, sporządzone w języku obcym - Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język
polski (tłumaczenie dodatkowo poświadczone przez Wykonawcę).
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
— znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia:
—— Wykonawca wykaże, że osiągnął średni roczny przychód netto ze sprzedaży nie mniejszy, niż 2 000 000
PLN,
— zabezpieczyli ofertę poprzez wniesienie wadium.
Wymagane dokumenty:
— dowód wpłacenia/wniesienia wadium,
— sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości – również opinia o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych
do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów, określających obroty oraz zobowiązania i
należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres,
— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Średni roczny przychód netto ze sprzedaży nie
mniejszy, niż 2 000 000 PLN.

III.2.3)

Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
— posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług związanych z przedmiotem niniejszego
zamówienia, określonym w § 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
— Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonywaniu regularnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym, w ilości, co najmniej 180 000 wozokilometrów rocznie (dla jednego usługobiorcy),
— Wykonawca wykaże wykonanie usług, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym
przedmiot zamówienia oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,
— dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:
—— Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i
wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia,
— dysponują niezbędnym potencjałem techniczno – sprzętowym do wykonania przedmiotu zamówienia:
Wymagane jest posiadanie niżej wymienionych pojazdów, spełniających wymagania określone we wzorze
umowy - Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
— co najmniej 3 autobusy niskopodłogowe o łącznej liczbie miejsc, nie mniejszej niż 45,
— co najmniej 2 autobusy o łącznej liczbie miejsc, nie mniejszej niż 80.
Autobusy nie mogą być starsze niż 12 lat i wszystkie pojazdy powinny spełniać normy minimum EURO II.
Ponadto autobusy przeznaczone do obsługi linii objętych umową powinny odpowiadać warunkom technicznym
dla autobusów miejskiej komunikacji publicznej, określonych przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz
przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Wymagane dokumenty:
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— wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia (tj. wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym), z podaniem
m.in. nazwy zamawiającego, przedmiotu zamówienia, terminu realizacji usługi, wartości usługi, % udziału
Oferenta w przedsięwzięciu,
— dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że usługi przedstawione w w. wym. wykazie zostały wykonane
należycie. Ponadto, w dokumentach tych, powinna być zawarta m.in. nazwa zamawiającego, przedmiot
wykonywanego zamówienia (konieczne podanie ilości wozokilometrów), termin realizacji usługi, wartość usługi,
a także informacja, czy podmiot wykonywał tę usługę samodzielnie itp,
— wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usługi - wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku, gdy
Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów - należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Do wykazu należy załączyć kopie wymaganych
uprawnień zawodowych dla wymienionych osób,
— oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia,
— oświadczenie Wykonawcy na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu
kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
— wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, jakim dysponuje lub będzie dysponował
Wykonawca. Do wykazu załączyć należy kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów. W przypadku, gdy
Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów - należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do udostępnienia sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Wykonawca posiada:
— co najmniej 3 autobusy niskopodłogowe o łącznej liczbie miejsc, nie mniejszej niż 45,
— co najmniej 2 autobusy o łącznej liczbie miejsc, nie mniejszej niż 80.
Autobusy nie mogą być starsze niż 12 lat i wszystkie pojazdy powinny spełniać normy minimum EURO II.
Ponadto autobusy przeznaczone do obsługi linii objętych umową powinny odpowiadać warunkom technicznym
dla autobusów miejskiej komunikacji publicznej, określonych przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz
przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonywaniu regularnych przewozów osób w krajowym transporcie
drogowym, w ilości, co najmniej 180 000 wozokilometrów rocznie (dla jednego usługobiorcy).
III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Tak
— ustawa z dnia 15.11.1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zmianami),
— ustawy z dnia 6.9.2001 roku o transporcie drogowym (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami),
— ustawa z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami).
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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
ROŚiGK 5552 P/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 2.12.2010 - 09:00
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.12.2010 - 09:00

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: 2.12.2010 - 10:00
Miejsce
Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, pokój 20.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Tak
przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2014.
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie
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VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający przewiduje dokonanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z
dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami), w zakresie
określonym we wzorze umowy - załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Okoliczności,
po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające:
— konieczność obsługi imprez masowych,
— organizacja komunikacji specjalnej,
— konieczność organizowania komunikacji zastępczej na wyłączonych odcinkach tras, w związku z doraźnymi
remontami dróg lub występującymi utrudnieniami w ruchu, spowodowanymi awariami układu sieci drogowej lub
z innych przyczyn uniemożliwiających funkcjonowanie komunikacji miejskiej w kształcie podstawowym,
— konieczność zorganizowania nowych linii lub zwiększenia ilości wozokilometrów na liniach istniejących,
w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem pasażerów (np. zapewnienie możliwości dojazdu do pracy w
związku z powstaniem nowych zakładów pracy, nowych osiedli mieszkaniowych itp.).

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
al. Jana Christiana Szucha 2/4
00-582 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587702
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.
U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
al. Jana Christiana Szucha 2/4
00-582 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587702
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
22.10.2010
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