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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432284-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą
2019/S 177-432284

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

„Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Kielcach
ul. Henryka Sienkiewicza 78
Kielce
25-501
Polska
Osoba do kontaktów: Irena Przeorska
Tel.:  +48 782555581
E-mail: irena.przeorska@p-r.com.pl 
Faks:  +48 412521214
Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.polregio.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.polregio.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

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

II.1.1) Nazwa:
Zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko-
Kamienna
Numer referencyjny: PRT-251/5/2019

II.1.2) Główny kod CPV
60170000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:irena.przeorska@p-r.com.pl
http://www.polregio.pl
http://www.polregio.pl
https://platformazakupowa.pl/
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zastępczej komunikacji autobusowej na trasie Skarżysko-Kamienna
- Ostrowiec Świętokrzyski - Skarżysko-Kamienna z powodu remontu obiektów inżynieryjnych i napraw
nawierzchni torowej.
2. Usługa będzie wykonywana w terminie 4.11.2019 r. - 14.12.2019 r. według rozkładu jazdy zamieszczonego w
załączniku nr 1 do umowy.
3. Przewidywany przebieg autobusów w czasie realizacji zamówienia 13500 wozokilometrów bez doliczania
dojazdów (próżnych przebiegów).

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
60170000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Trasa Skarżysko-Kamienna - Ostrowiec Świętokrzyski - Skarżysko-Kamienna

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zastępczej komunikacji autobusowej na trasie Skarżysko
Kamienna -Ostrowiec Świętokrzyski - Skarżysko-Kamienna.
2. Przewidywany przebieg wozokilometrów w czasie realizacji zamówienia 13 500 bez doliczania dojazdów
(próżnych przebiegów).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawiera załącznik nr 7 do
SIWZ,stanowiący wzór mowy w sprawie zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
5. Przedmiot zamówienia określony jest kodem CPV 601700000 – wynajem autobusów i autokarów wraz z
kierowcą.
6. Termin realizacji zamówienia: 4.11.2019 r. - 14.12.2019 r.

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
Okres w dniach: 41
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
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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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w Postępowaniu i nie
podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania w przypadkach
określonych art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
29.1.2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o kt. mowa w ust. 1
Wykonawca jest obowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw
wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeni ustanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym
w odrębnym załączniku „Wzór JEDZ”, opublikowanym wraz z SIWZ na stronie www.platformazakupowa.pl.
3. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym na stronie www.platformazakupowa.pl.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do złożenia, za
pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na platformie następujących
dokumentów (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym):
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
2) 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 – dokumenty potwierdzającą dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru albo do ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 3:
1) pkt 1 – 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 Pzp;
2) pkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

www.platformazakupowa.pl
www.platformazakupowa.pl
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1.Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000
000,00 PLN.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w ust.
1, Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wskazana powyżej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać,że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 6.9.2001 r. o transporcie drogowym lub
aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów;
2. Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej trzema autobusami posiadającymi 50 miejsc siedzących oraz
sprawny układ wentylacyjny (klimatyzację i ogrzewanie) przy czym, powinny być wyprodukowane nie wcześniej
niż przed 2009 r.
3. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną umowę na przewóz osób wg rozkładu
jazdy o wartości brutto nie mniejszej niż: 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł).
4. Posiada wdrożone certyfikowane procedury gwarantujące powtarzalność systemowego podejścia do
wymogu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług przewozowych.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną umowę na przewóz osób wg rozkładu jazdy o
wartości brutto nie mniejszej niż: 50 000,00 PLN.
2) posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, lub aktualną licencję na wykonywanie
transportu drogowym osób wydanej na podstawie wcześnie obowiązujących przepisów;
3) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej trzema autobusami mającymi 50 miejsc siedzących,
posiadającymi sprawny układ wentylacyjny (klimatyzację i ogrzewanie) przy czym, powinny być wyprodukowane
nie wcześniej niż przed 200 r.
4) posiada wdrożone certyfikowane procedury gwarantujące powtarzalność systemowego podejścia do wymogu
zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług przewozowych;
5) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 000 000.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu muszą wnieść wadium w wysokości 1 700,00 PLN.
2. Wyłoniony Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5 % ceny oferty brutto w jednej z form lub
formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
1. Usługę może wykonywać Wykonawca posiadający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego lub aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób.
2. Dokumenty potwierdzające wdrożone certyfikowane procedury gwarantujące powtarzalność systemowego
podejścia do wymogu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług przewozowych.

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1) Wykonawca będzie świadczył usługi będące przedmiotem umowy autobusami:
a) wyprodukowanymi nie wcześniej niż przed 2009 r.;
b) dopuszczonymi do ruchu, posiadającymi dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi;
c) przystosowanymi do przewozu min. 50 osób każdy co będzie potwierdzone w dowodzie rejestracyjnym
każdego pojazdu;
d) wyposażonymi w tablice o treści zgodnej z obowiązującym systemem identyfikacji wizualnej, tj. Polregio
– zastępcza komunikacja autobusowa z dopiskiem dotyczącym relacji, trasy zgodnej z załącznikiem nr 1 do
umowy;
e) wyposażone w przednie kamery wraz z możliwością zapisu obrazu w czasie jazdy;
f) przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych;
2) wg rozkładu jazdy i w liczbie autobusów dostosowanej do szacowanej frekwencji zawartej w dostarczonym
przez Zamawiającego rozkładzie jazdy;
3) autobusy rozpoczynające kursy na stacjach początkowych winny być podstawione przez Wykonawcę z
minimum 10-minutowym wyprzedzeniem przed planową godziną odjazdu autobusu.

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: 14/10/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/10/2019
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego w Kielcach przy ul. H. Sienkiewicza 78

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Odwołanie składa się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

mailto:uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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3) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2019
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