Wykonywanie usług przewozowych w zakresie transportu
zbiorowego osób w ramach regularnej komunikacji publicznej
na terenie gminy Gózd
Numer ogłoszenia: 21952 - 2011; data zamieszczenia: 14.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd , ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048
3202097, faks 048 3202097.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług przewozowych w
zakresie transportu zbiorowego osób w ramach regularnej komunikacji publicznej na terenie gminy
Gózd.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w zakresie transportu zbiorowego osób w
ramach regularnej komunikacji publicznej na terenie gminy Gózd w dni robocze oraz w soboty na
trasie linii Podgóra - Kiedrzyn z zapewnieniem dojazdu do centrum miasta Radom. 3.2. Długość
trasy na terenie gminy Gózd wynosi: 1) Kiedrzyn - Gózd wynosi 9,4 km 2) Gózd przez Drożanki do
Podgóry wynosi 9,9 km 3) Gózd - Podgóra wynosi 4,3 km. 3.3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje
zjazdów i dojazdów do granic gminy Gózd, będą się one odbywać na koszt Wykonawcy. 3.4.
Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania
wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z
Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków
realizacji zamówienia. 3.5. Pożądane godziny realizacji przedmiotu zamówienia od 4:30 do 22:00.
3.6. Ilość kursów dziennie: a) w dni powszednie - nie mniej niż 9 kursów na trasie Kiedrzyn - Gózd i
nie mniej niż 9 kursów na trasie Gózd - Kiedrzyn oraz nie mniej niż 3 kursy na trasie Kiedrzyn Podgóra w tym jeden kurs przez miejscowość Drożanki i nie mniej niż 3 kursy na trasie Podgóra -

Kiedrzyn w tym jeden kurs przez miejscowość Drożanki. b) w soboty - nie mniej niż 9 kursów na
trasie Kiedrzyn - Gózd i nie mniej niż 9 kursów na trasie Gózd - Kiedrzyn. 3.7. Sposób realizacji
przedmiotu zamówienia w zakresie rozdziału ilości kursów: a) w przedziale od 4:30 do 9:00 Wykonawca powinien wykonać nie mniej niż 5 kursów, b) w przedziale od 9:00 - 15:00 Wykonawca powinien wykonać nie mniej niż 2 kursy, c) w przedziale od 15:00 do 19:00 Wykonawca powinien wykonać nie mniej niż 4 kursy, d w przedziale od 19:00 do 22:00 Wykonawca powinien wykonać nie mniej niż 1 kurs, e) w soboty - 9 kursów na trasie Kiedrzyn Gózd i 9 kursów na trasie Gózd - Kiedrzyn będzie wykonane w jednakowych odstępach czasu, f) w
niedziele i święta pojazdy nie kursują. 3.8. Wykonawca opracuje rozkład jazdy zgodnie z
powyższymi wytycznymi i przedstawi go Zamawiającemu celem uzgodnienia nie później niż w dniu
podpisania umowy. 3.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości kursów w trakcie
trwania umowy. 3.10. Usługa ma być świadczona pojazdami przystosowanymi do przewozu osób i
dopuszczonymi do ruchu, zgodnie z prawem polskim, w ilości zabezpieczającej należyte wykonanie
zamówienia, które spełniają dodatkowo następujące warunki: 1) wszystkie pojazdy realizujące
przedmiot zamówienia mają być oznakowane tak, aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja
wykonawcy usługi przewozu oraz posiadać tablice z przebiegiem trasy oraz nr linii na przodzie jak i
na tyle pojazdu. 3.11. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi w sposób ciągły i
regularny, gwarantujący pasażerom dojazd w wyznaczonym przez rozkład jazdy czasie. W
przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego podstawienia
zastępczego pojazdu. Pojazd zastępczy może być wykorzystywany przez Wykonawcę do
świadczenia usługi tylko na czas niezbędny, związany z usunięciem awarii pojazdu zasadniczego.
3.12. Pojazdy, którymi usługa przewozu będzie świadczona muszą być na bieżąco utrzymywane w
czystości (wewnątrz pojazdu i na zewnątrz). 3.13. Wynagrodzenie Wykonawcy będą stanowić
wpływy ze sprzedaży biletów oraz dopłata ze strony Zamawiającego do każdego faktycznie
wykonanego wozokilometra na terenie gminy Gózd. 3.14. Wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. oraz Obwieszczenia Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440) oraz ulgi handlowe proponowane przez Wykonawcę. Koszty
związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów
pokrywane są z budżetu państwa na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 3.15. Do
korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są: - osoby, które ukończyły 70 lat. 3.17.
Wymagania dotyczące biletów emitowanych przez Wykonawcę: 1) cena biletów jednorazowych (na
najdłuższej trasie) - bilet jednorazowy normalny nie więcej niż 4,50 zł z podatkiem VAT. 2) cena

biletów miesięcznych (na najdłuższej trasie) - bilet miesięczny normalny nie więcej niż 120,00 zł z
podatkiem VAT. 3.18. Pojazdy Wykonawcy będą zatrzymywały się na istniejących przystankach na
trasie przejazdu: 1) Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatne korzystanie z przystanków i
zatok autobusowych Znajdujących się na terenie gminy Gózd, 2) Wykonawca uzyska zgodę
właściwego terytorialnie zarządcy przystanków będących poza granicami gminy Gózd na ich
udostępnienie oraz pokryje koszty związane z ich udostępnieniem, 3) Zezwolenie, o którym mowa
w punkcie poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed
rozpoczęciem realizacji transportu osób, 4) Utrzymanie czystości i porządku na przystankach
zlokalizowanych na terenie gminy Gózd obciąża się Zamawiającego. 3.19. Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, wniosku na uzyskanie
wymaganego przepisami prawa zezwolenia właściwego organu na wykonywanie regularnych
przewozów w transporcie drogowym osób na wykazanej trasie. Zezwolenie, o którym mowa w
zdaniu poprzednim. W przypadku nie złożenia ww. wniosku Zamawiający naliczy kary umowne.
3.20. Wykonawca zobowiązany jest opracować regulamin określający zasady przewozów
pasażerskich, ustalania cen biletów jednorazowych i miesięcznych. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzednim najpóźniej w dniu
podpisania umowy oraz wywiesić go w pojeździe, w którym usługa będzie świadczona..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Zamawiający dopuszcza zamówienie uzupełniające,
stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu
tego samego rodzaju zamówienia
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi wykazać posiadanie licencji na wykonywanie transportu drogowego
w zakresie przewozu osób zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2011r. o
transporcie drogowym (Dz.U. 2007r. Nr 16, poz. 94 z późn. zmianami).



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:



koncesję, zezwolenie lub licencję



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia



aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy



aktualne

zaświadczenie

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert



III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby
lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istnieje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 17.3.Kierując się zapisami art.144 ust.1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2007r. Nr 223 poz.
1655 z póź. zm.) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 17.4.Warunkiem
dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest protokół konieczności podpisany przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 17.5.Protokół, o którym mowa w pkt. 17.4 powinien
zawierać szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany umowy. 17.6.Ostateczną
decyzję w sprawie dokonania zmian postanowień umowy podejmuje Kierownik Zamawiającego
zatwierdzając protokół konieczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Goździe ul. Radomska 7 26-634 Gózd.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Goździe ul. Radomska 7 26-634 Gózd.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

