dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kolejedolnoslaskie.eu

Legnica: Świadczenie usług dowozu drużyn pociągowych na rzecz Spółki
Koleje Dolnośląskie S.A.
Numer ogłoszenia: 342999 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
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
http://www.kolejedolnoslaskie.eu

zamawiającego:

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
dowozu drużyn pociągowych na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dowozu drużyn
pociągowych na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. na następujących
trasach: ZADANIE A Legnica - Jelenia Góra Jelenia Góra - Legnica ZADANIE
B Legnica - Szklarska Poręba przez J. Górę Dworzec PKP Szklarska Poręba
przez J. Górę Dworzec PKP - Legnica ZADANIE C Legnica - Węgliniec
Węgliniec - Legnica ZADANIE D Legnica - Trzebnica przez Wrocław Główny
Trzebnica - Legnica przez Wrocław Główny ZADANIE E Legnica - Wrocław
Główny Wrocław Główny - Legnica 2.Świadczenie usług dowozu drużyn
pociągowych następować będzie w okresie od 16.01.2012r. do 08.12.2012r.
według rozkładu jazdy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
08.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w
kwocie: ZADANIE A - 2 000,00 zł ZADANIE B - 3 000,00 zł ZADANIE C - 3
000,00 zł ZADANIE D - 1 000,00 zł ZADANIE E - 2 000,00 zł W przypadku
składania oferty w więcej niż jednym zadaniu należy wnieść wadium w
kwocie odpowiadającej sumie wymaganych wadiów w danych zadaniach.
2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium
może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu;
b)poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach
ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z
późn. zm.4). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na
następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 13 1090 2398 0000 0001
0844 2244. 5.Wadium w innej formie należy załączyć do składanej oferty.
6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem
wykonawcy,
którego
oferta
została
wybrana
jako
najkorzystniejsza. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8.Zamawiający
zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez zamawiającego. 10.Jeżeli wadium wniesiono w
pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po
jego stronie. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje
zamówienia: nie

się

udzielenie

zaliczek

na

poczet

wykonania

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
Zamawiający wymaga, aby ubiegający się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia wykonawcy posiadali licencję na
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Ocena
spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców
zostanie dokonana na podstawie przedłożonego dokumentu
według formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy
wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat, co
najmniej dwóch usług transportowych o charakterze ciągłym, z
których każda była wykonywana przez okres min. 1 miesiąca, o
wartości (każdej z usług): dla ZADANIA A - wyniosła brutto min.
10 000,00 zł dla ZADANIA B - wynosiła brutto min. 20 000,00 zł
dla ZADANIA C - wynosiła brutto min. 20 000,00 zł dla ZADANIA
D - wynosiła brutto min. 5 000,00 zł dla ZADANIA E - wynosiła
brutto min. 7 000,00 zł Składając ofertę w więcej niż jednym
zadaniu Wykonawca obowiązany jest wykazać spełnianie
warunku dla każdego z zadań na które składana jest oferta.
Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od
Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonych
dokumentów według formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania
przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia powyższego
warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na
podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania
przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia powyższego
warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na
podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania
przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia powyższego
warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na
podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia nie spełnia.

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

•

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
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o udzielenie
zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została za
najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. 2. Zmiana umowy o
udzielenie zamówienia publicznego powinna być za każdym razem oceniana z
punktu widzenia zgodności z przepisami regulującymi dopuszczalność zmian
umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności art. 144 ust. 1
Pzp zgodnie, z którym zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Zmiana umowy w sprawie
zamówienia publicznego będzie mogła być powodowana przez następujące
okoliczności: 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 niniejszej 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. 4. Zmiana umowy o udzielenie zamówienia
publicznego może zostać dokonana w formie pisemnej w drodze aneksu,
którego treść będzie zaakceptowana przez obie strony. Inicjatorem zmian do
umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być zarówno Wykonawca
jak i Zamawiający. 5. Inicjujący zmiany w umowie o udzielenie zamówienia
publicznego winien w formie pisemnej przedstawić drugiej stronie umowy o
udzielenie zamówienia publicznego wniosek o wprowadzenie przedmiotowych
zmian wraz z jego uzasadnieniem. 6. Nie wymagają zmiany umowy o
udzielenie zamówienia publicznego zmiany dotyczące m. in.: adresu siedziby,
numeru rachunku bankowego, imion i nazwisk osób uprawnionych do
reprezentacji oraz odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych
warunków
zamówienia:
http://www.kolejedolnoslaskie.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, pon- pt, godz. 7.30 - 15.30.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 04.01.2012 godzina 12:00, miejsce: ul. Wojska
Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).
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: Legnica - Jelenia Góra Jelenia Góra - Legnica.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dowozu drużyn

•
•
•

pociągowych na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.
przedmiotowej trasie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.12.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

na

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Legnica - Szklarska Poręba przez J. Górę Dworzec PKP
Szklarska Poręba przez J. Górę Dworzec PKP - Legnica.
•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dowozu drużyn
pociągowych na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. na
przedmiotowej trasie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.12.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Legnica - Węgliniec Węgliniec - Legnica.
•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dowozu drużyn
pociągowych na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. na
przedmiotowej trasie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.12.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Legnica - Trzebnica przez Wrocław Główny Trzebnica Legnica przez Wrocław Główny.
•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dowozu drużyn
pociągowych na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. na
przedmiotowej trasie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.12.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Legnica - Wrocław Główny Wrocław Główny - Legnica.

•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dowozu drużyn
pociągowych na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. na
przedmiotowej trasie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 08.12.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

