Legnica: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ DRUŻYN
TRAKCYJNYCH I KONDUKTORSKICH
Numer ogłoszenia: 354237 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Dolnośląskie S.A. , ul. Wojska Polskiego 1/lok.5, 59-220
Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 855 33 02.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kolejedolnoslaskie.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG
TRANSPORTOWYCH NA RZECZ DRUŻYN TRAKCYJNYCH I KONDUKTORSKICH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usługi transportowej na rzecz drużyn trakcyjnych i
konduktorskich Zamawiającego. Świadczeniu usługi, o której mowa w pkt. 1 będzie
dotyczyło przewozu członków drużyn trakcyjnych i konduktorskich Zamawiającego na
poniższych trasach w ilości i godzinach zgodnych z poniższym zestawieniem: a) Legnica
Dworzec - Kłodzko Główne: godz. 1.30 - godz. 3.30 ( w dni robocze od poniedziałku do
piątku) - 6 osób, b) Legnica Dworzec - Kłodzko Główne: godz. 3.00 - godz. 5.00 (soboty,
niedziele i święta) - 6 osób, c) Kłodzko Główne - Legnica Dworzec: godz. 21.55 - godz. 23.55
(wszystkie dni tygodnia, łącznie z sobotami, niedzielami i świętami) - 6 osób, d) Legnica
Dworzec - Trzebnica Dworzec: godz.4.00 - godz. 6.00 (soboty, niedziele i święta oprócz 2526.12.2010r., 01.01.2011r. oraz 24-25.04.2011r.) - 2 osoby, e) Trzebnica Dworzec - Legnica
Dworzec: godz. 6.10 - godz. 08.10 (soboty, niedziele i święta oprócz 25-26.12.2010r.,
01.01.2011r. oraz 24-25.04.2011r.) - 2 osoby, f) Legnica Dworzec - Węgliniec Dworzec:
godz. 00.01 - godz. 01.01 (wszystkie dni tygodnia, łącznie z sobotami, niedzielami i świętami
- w okresie do 28.02.2011r.) - 2 osoby, g) Legnica Dworzec - Węgliniec Dworzec: godz. 3.30
- godz. 4.30 (w okresie od 01.03.2011r. do 10.12.2011r. w dni robocze od poniedziałku do
piątku) - 2 osoby, h) Legnica Dworzec - Węgliniec Dworzec: 04.30 - 05.30 (w okresie od
01.03.2011r. do 10.12.2011r. w soboty i niedziele i święta) - 2 osoby.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamówienia uzupełniające, których może udzielić Zamawiający będą dotyczyły
powtórzenia tego samego rodzaju zamówień jak określone dla zamówienia
podstawowego i będą polegały na świadczeniu usługi transportowej na rzecz drużyn
trakcyjnych i konduktorskich Zamawiającego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
10.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania działalności
objętej przedmiotem zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia:
aktualnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada uprawnienia
do świadczenia usługi objętej przedmiotowym postępowaniem w postaci
licencji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 - tekst jedn. ze zm.).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie
dotyczącym przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia:
wykazu wykonanych lub wykonywanych usług polegających na wykonaniu
(wykonywaniu) minimum 2 usług transportowych polegających na regularnym

•

przewozie osób trwających nie krócej niż 3 miesiące każdy z nich - w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający wymaga przedłożenia: wykazu minimum 3 środków transportu
w postaci samochodów osobowych przeznaczonych do regularnego transportu
osób z miejscami siedzącymi dla minimum 9 osób, wyprodukowanymi nie
wcześniej niż w 2003r. przystosowanymi fabrycznie do przewozu osób oraz
minimum 2 środków transportu w postaci samochodów osobowych
przeznaczonych do regularnego transportu osób z miejscami siedzącymi dla
minimum 4 osób, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2003r.
przystosowanymi fabrycznie do przewozu osób. Wykonawcy mogą polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawcy w takiej sytuacji zobowiązani są udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w przedmiocie dotyczącym
wykazania się dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Spełnianie przedmiotowego zamówienia będzie spełnione poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu przedmiotowego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w przedmiocie dotyczącym
sytuacji ekonomicznej i finansowej. Spełnianie przedmiotowego zamówienia
będzie spełnione poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu przedmiotowego
warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
•

•

wykaz 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
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 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

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•

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, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 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 wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:

•

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

•

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 - wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) 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 - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 Pzp
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26

ust. 2b Pzp Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 9
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sprawie o udzielenie zamówieni publicznego
zawartej z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym
postępowaniu. Zmiany umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego mogą być
dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zasadność oraz
zgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego zmiany umowy będzie podlegała
ocenie, szczególnie w świetle normy prawnej wywodzonej z przepisu art. 144 Pzp. Zmiana
umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniającej do
dokonania takiej zmiany. Zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane
z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Pzp, stanowiącego że umowa podlega unieważnieniu
w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Okolicznościami uzasadniającymi zmianę umowy w
sprawie o udzielenie zamówienia publicznego są: a) zmiany w rozkładzie jazdy
Zamawiającego skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości pracy przewozowej, b)
remonty infrastruktury kolejowej dokonywane przez podmioty zajmujące się zarządzaniem
przedmiotowej infrastruktury skutkujące koniecznością zmiany sposoby świadczenia usługi
objętej umową, c) konieczność przewozu dodatkowych osób będących pracownikami
Zamawiającego lub firm przedsiębiorców wykonujących na rzecz Zamawiającego usługi w
zakresie badania potoków podróżnych, d) zmiany umowy polegające na zmianie danych
Wykonawcy bez zmian samego przedsiębiorstwa Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu,
nazwy, numerów rachunków bankowych), e) zmiany postanowień zawartej umowy, która jest
korzystna dla Zamawiającego, a konieczność dokonania zmiany umowy wynika z

okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, f) zmiany
stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://www.kolejedolnoslaskie.eu,
http://www.kolejedolnoslaskie.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Wojska
polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, Sekretariat, II p. w dni robocze, pon-pt.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 17.12.2010 godzina 10:00, miejsce: ul. Wojska polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica,
Sekretariat, II p..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ PIERWSZA (I) - trasa Legnica Dworzec - Kłodzko
Główne - Legnica.
•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie
usługi w ramach przedmiotowej części obejmuje następujący zakres: a)Legnica
Dworzec - Kłodzko Główne: godz. 1.30 - godz. 3.30 ( w dni robocze od poniedziałku
do piątku) - 6 osób, b)Legnica Dworzec - Kłodzko Główne: godz. 3.00 - godz. 5.00
(soboty, niedziele i święta) - 6 osób, c)Kłodzko Główne - Legnica Dworzec: godz.
21.55 - godz. 23.55 (wszystkie dni tygodnia, łącznie z sobotami, niedzielami i
świętami) - 6 osób.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ DRUGA (II) - trasa Legnica Dworzec - Trzebnica
Dworzec.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie
usługi w ramach przedmiotowej części obejmuje następujący zakres: a) Legnica

•
•
•

Dworzec - Trzebnica Dworzec: godz. 4.00 - godz. 6.00 (soboty, niedziele i święta
oprócz 25-26.12.2010r., 01.01.2011r. oraz 24-25.04.2011r.) - 2 osoby, b) Trzebnica
Dworzec - Legnica Dworzec: godz. 6.10 - godz. 08.10 (soboty, niedziele i święta
oprócz 25-26.12.2010r., 01.01.2011r. oraz 24-25.04.2011r.) - 2 osoby.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CZĘŚĆ TRZECIA (III) - trasa Legnica Dworzec - Węgliniec
Dworzec.
•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie
usługi w ramach przedmiotowej części obejmuje następujący zakres: a) Legnica
Dworzec - Węgliniec Dworzec: godz. 00.01 - godz. 01.01 (wszystkie dni tygodnia,
łącznie z sobotami, niedzielami i świętami w okresie do 28.02.2011r.) - 2 osoby, b)
Legnica Dworzec - Węgliniec Dworzec: 3.30 - 4.30 (w okresie od 01.03.2011r. do
10.12.2011r. w dni robocze od poniedziałku do piątku) - 2 osoby, c) Legnica Dworzec
- Węgliniec Dworzec: godz. 04.30 - godz. 05.30 (w okresie od 01.03.2011r. do
10.12.2011r. w soboty i niedziele i święta) - 2 osoby.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

