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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425381-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2017/S 206-425381

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: Violetta Piwońska, Magdalena Widurska
Tel.:  +48 767212322
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 
Faks:  +48 767212325
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.bip.legnica.eu

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.um.bip.legnica.eu
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miasta Legnica, Wydział Inwestycji Miejskich Referat Zamówień Publicznych
Plac Słowiański 7
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: Violetta Piwońska, Magdalena Widurska
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.bip.legnica.eu
Adres profilu nabywcy: www.um.bip.legnica.eu
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8, pokój nr 208
Legnica
59-220
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Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Widurska, Violetta Piwońska
Tel.:  +48 767212322
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 
Faks:  +48 767212325
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: www.legnica.eu

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
„Wybór operatora na linie komunikacyjne nr 4 i 8 w Legnicy”.

II.1.2) Główny kod CPV
60112000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
„Wybór operatora na linie komunikacyjne nr 4 i 8 w Legnicy” -zadania związanego z realizacją projektu
pn: „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie:
1) regularnego przewozu osób na liniach komunikacji miejskiej nr 4 i nr 8 na terenie miasta Legnicy,
2) sprzedaży biletów jednoprzejazdowych przez kierowców autobusów na liniach nr 4 i nr 8,
3) prowadzenia kontroli dokumentów przewozu osób, bagażu i zwierząt na liniach nr 4 i nr 8.
Wykonawca będzie realizował odpłatnie usługi przewozowe zgodnie z zakresem rzeczowym. Zakres rzeczowy
wynosi około 366.357,00 wozokilometrów.

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: PL516

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie:
1) regularnego przewozu osób na liniach komunikacji miejskiej nr 4 i nr 8 na terenie miasta Legnicy,
2) sprzedaży biletów jednoprzejazdowych przez kierowców autobusów na liniach nr 4 i nr 8,
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3) prowadzenia kontroli dokumentów przewozu osób, bagażu i zwierząt na liniach nr 4 i nr 8.
Wykonawca będzie realizował odpłatnie usługi przewozowe zgodnie z zakresem rzeczowym. Zakres rzeczowy
wynosi około 366.357,00 wozokilometrów. Usługi przewozowe nie będą obejmować dojazdów na trasę i
zjazdów do zajezdni oraz przejazdów technicznych.
Wykaz autobusów do obsługi linii:
1) Linia nr 4
Maxi – 2 szt.
2) Linia nr 8
Maxi – 2 szt.
Midi – 2 szt.
Zadania przewozowe będą realizowane według rozkładów jazdy stanowiących zał. nr 4a do umowy oraz przy
zachowaniu przepisów dotyczących wykonywania takiego rodzaju usług.
Usługi przewozowe na liniach komunikacyjnych nr 4 i nr 8 świadczone będą przez Wykonawcę autobusami
należącymi do Zamawiającego, 6 sztuk: 4 sztuki Maxi i 2 sztuki Midi – przekazanymi na zasadach użyczenia
zgodnie z zapisami § 11 i 12 projektu umowy – Rozdział 3 SIWZ. Wykaz oraz wyposażenie przekazanych
autobusów zawiera załącznik nr 5 do projektu umowy.
Zakres zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, projektem
umowy – Rozdział 3 SIWZ wraz z załącznikami nr 1-8.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę kierowców wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. –
Kodeks pracy:
a) obsługa linii komunikacyjnej nr 8 – kierowcy,
b) obsługa linii komunikacyjnej nr 4 – kierowcy
Kierowcy, o których mowa winni posiadać wszelkie wymagane prawem uprawnienia do kierowania autobusami.
Wykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania
stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce
innej osoby.

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: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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
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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 posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na wykonywaniu krajowego lub
międzynarodowego transportu drogowego osób w okresie realizacji zamówienia.
Ocena spełnienia warunku:
1) w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Informacje dotyczące JEDZ-a -patrzpkt.
VI pkt. A Instrukcji dla Wykonawców – rozdział II SIWZ,
2) dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania zawodu przewoźnika
drogowego zgodnie z zapisami ustawy o transporcie drogowym z 6.9.2001 r
( Dz.U. z 2013, poz. 1414- tekst jednolity).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi posiadać sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą bezpieczną realizację zamówienia
w całym jego okresie, tj. mieć dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min.
200 000 PLN na realizację powyższego zamówienia potwierdzoną informacją banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Ocena spełnienia warunku według:
a) oświadczenia Wykonawcy- JEDZ oraz
b) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania –
za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000 PLN, potwierdzone polisą, a w przypadku jej braku innym
dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
Ocena spełnienia warunku według:
a) oświadczenia Wykonawcy- JEDZ oraz
b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wykonał/li usługi związane z przedmiotem zamówienia tj. usługi publicznego transportu zbiorowego,
których suma wartości brutto wykonanych lub wykonywanych usług przewozowych w komunikacji miejskiej, w
ciągu kolejnych, tych samych dwunastu miesięcy nie była niższa niż 2 000 000 PLN.
Ocena spełnienia warunku według:
a) oświadczenia Wykonawcy- JEDZ oraz
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b) wg załącznika nr 5 do „Instrukcji dla Wykonawców”-Rozdział 2 SIWZ, oraz załączeniem dowodów, czy usługi
te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.
— poświadczenia podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzające czy usługi te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie np. poświadczenia, referencje, zawarte umowy wraz z oświadczeniem
o ich realizacji itp. W odniesieniu do usług nadal wykonywanych ww. poświadczenia powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń – oświadczenie Wykonawcy.
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj. Wykonawca dysponuje niżej wymienionymi
narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi:
— autobusy zastępcze spełniające wymagania i parametry określone w załączniku nr 1 „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia” oraz projekcie umowy –Rozdział 3 SIWZ – min 2 sztuki,
— stacja kontroli pojazdów gwarantującą ciągłość diagnozowania stanu technicznego autobusów w okresie
realizacji zamówienia – 1 sztuka,
— ogrodzone i dozorowane całodobowo miejsce nie dalej niż 3 km od granic administracyjnych miasta Legnicy,
zapewniające parkowanie użyczonych autobusów w okresie objętym zamówieniem – 1 sztuka,
5 / 7
— pojazd pogotowia technicznego niezbędny do holowania uszkodzonego autobusu – 1 sztuka.
Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną. Faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał
zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby usługi publicznego transportu zbiorowego na
liniach nr 4 i nr 8 odbywał się w sposób ciągły i niezakłócony.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ww. autobusów zastępczych, stacji kontroli pojazdów oraz miejsca parkowania użyczonych
autobusów.
Ocena spełnienia warunku według:
a) oświadczenia Wykonawcy- JEDZ oraz
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych wg wzoru – załącznik nr 6 do „Instrukcji
dla Wykonawców” – Rozdział 2 SIWZ wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi zasobami
potwierdzonymi np. oświadczeniem Wykonawcy o własności; oświadczeniem innego podmiotu – właściciela
o wynajmie, leasingu, dzierżawie, użyczeniu, udostępnieniu itp.; oryginalnymi zobowiązaniami podmiotów
udostępniających Wykonawcy potencjał techniczny zgodnie z art. 26 ust. 2b. ustawy Pzpz
o jego udostępnieniu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

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
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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
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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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 025-043909

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/11/2017
Czas lokalny: 12:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/11/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 9.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa.

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. Wadium w wysokości 40.000,00 PLN Wykonawca jest zobowiązany wnieść przed upływem terminu składania
ofert.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 2 „JEDZ – Operator 4 i 8 Legnica” do niniejszej
instrukcji,
2) Formularz oferty wg załączonego wzoru – Rozdział Nr 1,
3) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących oferty,
4) Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie,
5) Wypełniony i podpisany wzór umowy – Rozdział Nr 3 wraz z załącznikami nr 1-8.
6) Oświadczanie Wykonawcy, że wykona zamówienie siłami własnymi w 100 % – wg wzoru załącznika nr 3 do
„Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 SIWZ.
W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej informacji,o
których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy (informacja z otwarcia ofert), Wykonawcy zobowiązani są przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru załącznika nr
4 do „instrukcji dla Wykonawców” -Rozdział 2 SIWZ.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43909-2017:TEXT:PL:HTML
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W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego
oświadczenia wraz z wykazem podmiotów należących do tej grupy kapitałowej. Wykonawca wraz z w.w.
oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań

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:
24/10/2017

mailto:uzp@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl

