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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
0000186615
ul. Jaśkowa Dolina 2
Gdańsk
80-252
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Gładykowski
Tel.: +48 583412963
E-mail: przetargi.pzp@gait.pl
Faks: +48 583412963
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gait.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.gait.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.gait.pl

I.6)

Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

Nazwa:
Obsługa linii autobusowych komunikacji miejskiej
Numer referencyjny: 113/520/AS/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
60112000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa linii autobusowych komunikacji miejskiej dla Gdańskich Autobusów
i Tramwajów Sp. z o.o., usługa świadczona na terenie miasta Gdańska , w dni powszednie, soboty,
niedziele i święta według obowiązujących rozkładów jazdy na liniach: 189, 227 295, o wielkości 144 924,4
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wozokilometrów. Zamawiający przewiduje też udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust.6 pkt 3
ustawy Pzp, o wielkości 49 430 wozokilometrów, na okres jednego miesiąca.
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
60112000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Gdańsk

II.2.4)

Opis zamówienia:
Obsługa linii autobusowych komunikacji miejskiej dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., usługa
świadczona na terenie miasta Gdańska , w dni powszednie, soboty, niedziele i święta według obowiązujących
rozkładów jazdy na liniach: 189, 227 295,. Ilość wozokilometrów zamówienia podstawowego: 144 924,4

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
Okres w miesiącach: 3
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:
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 (tj: Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 z póź. zm.), ewentualnie
ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał, że dysponuje autobusami przy wykorzystaniu których
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będzie świadczona usługa. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.
5ustawy Pzp.
1) JEDZ;
2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne
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:
Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał, że dysponuje autobusami przy wykorzystaniu których będzie
świadczona usługa tj.
A/ 7 sztuk pojazdów: 5 autobusów wielkopojemnych i 2 standardowe; i dodatkowo 2 pojazdy rezerwowe
Średni wiek taboru autobusowego do obsługi linii nie większy niż 13 lat. Kryterium średniego wieku
nieobowiązuje w przypadku autobusów rezerwowych.
B/ Wykazał posiadanie bazy eksploatacyjnej zgodnie z definicją określoną w art. 4 ust. 21a) ustawy z dnia
6.9.2001 r. o transporcie drogowym (tj: Dz.U. z 2017 r. poz. 2200).
Złożył wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do realizacji umowy (załącznik nr 1
doformularza ofertowego),
oraz wykaz usług (Załącznik Nr 4 do SIWZ) odpowiadających swoim rodzajem usługom będącym przedmiotem
zamówienia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ilości łącznej nie mniejszej niż 100
000wozokilometrów

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium:
- w wysokości 6 400,00 zł - (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert.
Zamawiający wymaga dołączenia do Oferty dowodu wniesienia wadium.
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej
brutto podanej w ofercie, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy Pzp.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za usługi przewozowe świadczone na podstawie niniejszej
umowy.
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2. Ustala się wysokość stawki netto - ................. zł za 1 wozokilometr.
3. Ustala się wysokość stawki netto za 1 wozokilometr za czas przestoju w wysokości 78 % stawki określonej
w§5 ust. 2.
4. Miesięczne wynagrodzenie za świadczone usługi przewozowe w okresie trwania umowy stanowi
kwota będąca iloczynem stawki netto za 1 wozokilometr i ilości zrealizowanych przez Wykonawcę usług
przewozowych. Wynagrodzenie za świadczone usługi zostanie powiększone o należny podatek VAT według
stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
5. Rozliczenie wynagrodzenia za świadczenie usług przewozowych następować będzie w cyklach miesięcznych
na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę.
6. Termin płatności wynikający z faktury VAT wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie się Wykonawców
składających ofertę jako konsorcjum lub spółka cywilna;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego - w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (w
oryginalelub kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów złożonych wraz z
ofertą (np. umowa Konsorcjum lub umowa spółki cywilnej). W przypadku szczegółowego określenia zakresu
udzielonego pełnomocnictwa w Części II w lit. B JEDZ i złożenie w tym zakresie oświadczenia woli w treści
JEDZ, a także prawidłowego (zgodnie z zasadami reprezentacji) podpisania dokumentu JEDZ

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

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: 21/01/2019
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:
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Polski
IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2, POLSKA, pok. 17

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:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2018

