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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486603-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2017/S 234-486603

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
Plac 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.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.
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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.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 885 221.00 PLN

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,
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.
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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
Kryterium jakości - Nazwa: Norma emisji spalin EURO dla pojazdów zastępczych / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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 206-425381

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
„Wybór operatora na linie komunikacyjne nr 4 i 8 w Legnicy".

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
30/11/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Domejki 2

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425381-2017:TEXT:PL:HTML
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Legnica
59-220
Polska
Kod NUTS: PL516
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 885 220.70 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości 2 038 558,36 PLN brutto (1 885 220.70 PLN netto) jest
wynagrodzeniem prognozowanym.

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:
01/12/2017

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

