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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114716-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi w zakresie transportu drogowego
2017/S 061-114716
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
ul. Składowa 5
Poznań
61-897
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Laufer - Wydział Zamówień Publicznych
Tel.: +48 612792740
E-mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl
Faks: +48 612792708
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.koleje-wielkopolskie.com.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.koleje-wielkopolskie.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonywanie przewozów zastępczej kolejowej komunikacji autobusowej obejmującej przewóz osób, bagażu i
małych zwierząt w obu kierunkach na trasie Konin-Września oraz Poznań-Konin.
Numer referencyjny: KW-P-11/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
60100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu przewozów zastępczej kolejowej
komunikacji autobusowej obejmującej przewóz osób, bagażu i małych zwierząt w obu kierunkach na trasie
Konin-Września oraz Poznań-Konin.
2. Usługa realizowana będzie w dni robocze, wolne od pracy oraz świąteczne, według rozkładu jazdy,
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3 do SIWZ (Opis
przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 9 do SIWZ (Wzór umowy).
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art.2 pkt.7 Ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art.2 pkt.6 Ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający korzysta z uprawnienia zapisanego w art. 24aa Ustawy Pzp.
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: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Usługa zastępczej kolejowej komunikacji autobusowej w obu kierunkach na trasie Konin-Września oraz PoznańKonin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Do realizacji usługi należy wykorzystać autobusy sprawne, posiadające aktualne badania techniczne,
zarejestrowane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 roku. Pojazdy muszą być wyposażone w
klimatyzację przestrzeni pasażerskiej i nawiew ciepłego bądź zimnego powietrza do przestrzeni pasażerskiej,
zapewniający właściwą cyrkulację powietrza, posiadać sprawne ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej.
Długość całkowita pojedynczego autobusu nie może przekraczać 18 m, a maksymalna średnica zawracania
powinna być mniejsza niż 27 m oraz powinny spełnić wymagania prawne w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zamawiający wyklucza realizację przewozów pojazdami
autobusowymi marki „SAM”.

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: 12/06/2017
Koniec: 12/07/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa
w art. 34 ust 5 Ustawy Pzp w zakresie:
a. Opcji Godzin Realizacji
b. Opcji Listy Przystanków
c. Opcji Pokrycia
d. Opcji Przewozów Dodatkowych
e. Opcji Terminu.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji
umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu. Istotne postanowienia do umowy dotyczące warunków uruchamiania prawa opcji
zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Wielkości gwarantowane oraz wielkości – prawo opcji zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz
ofertowy.
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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp z zastrzeżeniem,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku,
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt
14 Ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w
okolicznościach o których mowa art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy Pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego określone w rozdziale 5 ust. 2
SIWZ.
2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawarte są w rozdziale 5
SIWZ.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia opisane są w rozdziale 6 SIWZ.
4. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, w przypadku jeżeli ofertę podpisuje
pełnomocnik.
3) Dokument, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 1 SIWZ – JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
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5. Wykonawca wraz z ofertą składa JEDZ dotyczący podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu (na podstawie art. 25a ust. 5 Ustawy Pzp.). Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
dokumentów wymienionych w ust. 7 pkt 1)-9) rozdziału 6 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty wymienione w ust. 7 pkt 1) – 9) rozdziału 6 SIWZ.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają wstępne spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie
złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający żąda aby wykonawca wykazał, że:
a) dysponuje w relacji Konin-Września i Września-Konin co najmniej 21 autobusami, z których każdy
zapewni przewóz co najmniej 49 osób z czego co najmniej 35 osób na miejscach siedzących w tym minimum
10 autobusów niskopodłogowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób o
ograniczonej sprawności ruchowej,
b) dysponuje w relacji Poznań Gł.– Konin i Konin – Poznań Gł. co najmniej 8 autobusami, z których każdy
zapewni przewóz co najmniej 49 osób wyłącznie na miejscach siedzących.
2. Wykonawca winien posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym
mowa w art. 5 ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907), ewentualnie
ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Ustala się następujące kryterium oceny ofert:
A – cena brutto – 80 %
B – procentowy udział autobusów niskopodłogowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych
oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej w relacji Konin-Września i Września-Konin – 10 %
C – czas reakcji – podstawienie autobusu rezerwowego – 10 %
2. Każda z ofert będzie oceniana w ramach danego kryterium. Liczba punktów przyznanych ofercie w ramach
danego kryterium będzie obliczana z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów wyliczoną
według wzoru: K = A + B + C
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów przy spełnieniu
stawianych warunków udziału w postępowaniu.
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5. Szczegółowy opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert został określony w rozdziale 15 SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 200 000 PLN –
(słownie: dwieście tysięcy i 00/100 złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Pozostałe wymagania dotyczące wadium
określone zostały w rozdziale 10 SIWZ.
2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający na podstawie art. 138c Ustawy Pzp odstępuje od obowiązku żądania zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie zatwierdzony przez Zamawiającego Raport.
2. Za Usługi Przewozu wykonane w danym okresie rozliczeniowym obejmującym, z zastrzeżeniem zdania
następnego, miesiąc kalendarzowy Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT w terminie 7 dni od
zatwierdzenia Raportów, uwzględniając stawkę podatku VAT obowiązują w dniu zawarcia Umowy. Pierwszy
okres rozliczeniowy obejmuje termin od 12.6. 2017 do 30.6.2017, a ostatni okres rozliczeniowy obejmuje termin
od 1.7.2018 do 12.7 2018.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Dz.U.2015 poz. 2164 z późn. zm. oraz zgodnie z zapisami rozdziału 5 ust 11
SIWZ.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki i zasady realizacji Umowy określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 9
do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/04/2017
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Czas lokalny: 11:00
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: 18/06/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/04/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Salka Konferencyjna piętro III
ul. Składowa 4
61 -897 Poznań.

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. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego z Wykonawcą,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, na warunkach
określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Terminu składania ofert wyznaczono zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp.
4. Zamawiający zastosował dialog techniczny zgodnie z art. 31a-31d Ustawy Pzp. Wszelkie szczegóły
dotyczące dialogu technicznego zamieszczone są na stronie Zamawiającego www.koleje-wielkopolskie.com.pl
w zakładce „Przetargi”/„Przetargi według Prawa zamówień publicznych”.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o ośrodkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej są: a) Odwołanie, które przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy
Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
formie przewidzianej w art. 180 ust. 4 Ustawy Pzp, w terminach określonych w art.182 Ustawy Pzp. 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. b) Skarga do sądu okręgowego właściwego
dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
3. Obowiązujące zasady dotyczące środków ochrony prawnej zostały uregulowane w Dziale VI Środki ochrony
prawnej Ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2017

28/03/2017
S61
http://ted.europa.eu/TED
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