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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375168-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowa Sól: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2017/S 183-375168

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Gmina Nowa Sól – Miasto
ul. M. J. Piłsudskiego 12
Nowa Sól
67-100
Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Babiarczuk
Tel.:  +48 684590300
E-mail: zampub@nowasol.pl 
Faks:  +48 684590358
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowasol.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.nowasol.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Świadczenie usługi komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto, Gminy Nowa Sól oraz Gminy
Otyń.
Numer referencyjny: ZP.271.33.2017

II.1.2) Główny kod CPV
60112000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:zampub@nowasol.pl
www.nowasol.pl
www.nowasol.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych na
obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto, Gminy Nowa Sól oraz Gminy Otyń. Szacunkowa liczba wozokilometrów
przez okres realizacji zamówienia wynosi 250.701 km.

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: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Nowa Sól – Miasto, Gmina Nowa Sól oraz Gmina Otyń.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych na
obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto, Gminy Nowa Sól oraz Gminy Otyń. Szacunkowa liczba wozokilometrów
przez okres realizacji zamówienia wynosi 250.701 km.
Do obowiązków wykonawcy należy:
a) druk biletów i zorganizowanie systemu sprzedaży biletów miesięcznych i jednorazowych, zapewnienie w
autobusach ciągłej sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
również prawa miejscowego,
b) wyposażenie przystanków w aktualne rozkłady jazdy oraz systematyczna kontrola stanu technicznego
tabliczek z rozkładami jazdy,
c) kwartalne składanie sprawozdań z realizacji niniejszej umowy z podziałem na miesiące wchodzące w skład
danego kwartału, zawierające informacje dotyczące liczby pasażerów na danej linii komunikacyjnej, liczby
sprzedanych biletów normalnych, ulgowych, wolnej jazdy, miesięcznych – osobno dla miejskiej strefy biletowej
i podmiejskiej strefy biletowej. Sprawozdanie należy przedłożyć zamawiającemu w jego siedzibie do 15 dnia
miesiąca następującego po okresie, za który należy sporządzić sprawozdanie.
Świadczenie usługi komunikacji miejskiej należy wykonywać dziewięcioma autobusami plus jeden rezerwowy,
z których każdy powinien spełniać poziom emisji spalin min Euro 4. Wszystkie autobusy miejskie muszą być
niskopodłogowe i przystosowane do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.
Wymagania techniczne dotyczące autobusów:
a) siedem autobusów, z których każdy winien posiadać łącznie co najmniej 50 miejsc siedzących i stojących,
b) trzy autobusy, z których każdy posiada łącznie co najmniej 80 miejsc siedzących i stojących.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 30/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
Wadium 20 000 PLN.

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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania
zawodu przewoźnika drogowego osób, o którym mowa w art. 5.1 ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie
drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1907 ze zm.) na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto, Gminy
Nowa Sól oraz Gminy Otyń.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają
warunki udziału.
W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty;
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 5.1 SIWZ w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza
określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r.
ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Wzór
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem,
4) zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
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lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
5) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; dokument należy złożyć w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
6) 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, oświadczenie należy złożyć w oryginale,
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje zawarto w sekcji III.1.2 niniejszego ogłoszenia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
7) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
8) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),
9) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy
wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. określającej firmy oraz adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej
wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych – dokument powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) pkt 3,4,5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, – dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym



Dz.U./S S183
23/09/2017
375168-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 7

23/09/2017 S183
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 7

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące
terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
11) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
2, składa dokument, o którym mowa w pkt 10 lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1.3 wykonawca
może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów
potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w
szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia składa dokumenty określone w sekcji III.1.1 oraz III.1.2 w pkt 1-7 dotyczące tych
podmiotów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum spółka cywilna), każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty, o których mowa w sekcji
III.1.1 oraz III.1.2 w pkt 1-7.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje dziesięcioma autobusami
miejskimi niskopodłogowymi spełniającymi poziom emisji spalin min Euro 4 w tym siedem autobusów, z których
każdy posiada łącznie co najmniej 50 miejsc siedzących i stojących oraz trzy autobusy, z których każdy posiada
łącznie co najmniej 80 miejsc siedzących i stojących. Przez autobus miejski niskopodłogowy należy rozumieć
autobus, który posiada wejście bezstopniowe co najmniej w pierwszych oraz drugich drzwiach, z przestrzenią
niskiej podłogi bez stopni poprzecznych pomiędzy pierwszymi i drugimi drzwiami. Autobus taki może posiadać
schody w trzecich drzwiach prowadzących do tyłu pojazdu. W przypadku autobusu dwudrzwiowego dopuszcza
się autobus posiadający wejście bezstopniowe w pierwszych oraz drugich drzwiach z przestrzenią niskiej
podłogi bez stopni poprzecznych pomiędzy pierwszymi i drugimi drzwiami. Maksymalna wysokość podłogi
na progu każdych drzwi: 350 mm. Autobus musi posiadać część umożliwiającą swobodny przewóz osób
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niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – nie jest wymagana niska podłoga w całej
przestrzeni pasażerskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający wzywa wykonawcę którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5.1 ustawy
z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1907 ze zm.) lub aktualnej
licencji na wykonywanie transportu drogowego, wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
uprawniającą do przewozu osób na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto, Gminy Nowa Sól oraz Gminy Otyń,
2) wykazu autobusów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami.

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

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 181-325187

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2017
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 29/12/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325187-2016:TEXT:PL:HTML
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Urząd Miejski, ul. M.J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, sala konferencyjna – II piętro budynku A (wejście od
strony ul. Piłsudskiego).

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 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza / Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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