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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123298-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Świerklaniec: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2022/S 047-123298

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6452162922
Adres pocztowy: ul. Parkowa 3
Miejscowość: Świerklaniec
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-622
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Krzystanek
E-mail: j.krzystanek@pkm-swierklaniec.pl 
Tel.:  +48 323813314
Faks:  +48 323813310
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pkm-swierklaniec.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm-swierklaniec

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu – 
linia T3
Numer referencyjny: 4/ZPS/PKMS/03/2022

II.1.2) Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi 
do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu na ustalonych liniach komunikacyjnych – linia T3, na obszarze działalności 
Zamawiającego.
Ilość przewidzianych roboczogodzin:
- dni robocze: 9.510
- soboty: 2.058
- niedziele: 1.900
Łącznie: 13.468 roboczogodziny
Ilość przewidzianych wozokilometrów:
- dni robocze: 119.982
- soboty: 25.960
- niedziele: 23.892
Łącznie: 169.834 wozokilometrów
Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 7 kierowców posiadających określone 
przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. Kierowcy ci nie mogą być 
zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.
Podana ilość rbg i wzkm jest wielkością szacunkową służącą wyłącznie wycenie. Rozliczenia następować będą 
wg rzeczywiście zrealizowanych godzin przemnożonych przez uzgodnioną stawkę za godzinę.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 606 060.00 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar działalności Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi 
do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu na ustalonych liniach komunikacyjnych – linia T3, na obszarze działalności 
Zamawiającego.
Ilość przewidzianych roboczogodzin:
- dni robocze: 9.510
- soboty: 2.058
- niedziele: 1.900
Łącznie: 13.468 roboczogodziny
Ilość przewidzianych wozokilometrów:
- dni robocze: 119.982
- soboty: 25.960
- niedziele: 23.892
Łącznie: 169.834 wozokilometrów
Do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien skierować co najmniej 7 kierowców posiadających określone 
przepisami prawa kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. Kierowcy ci nie mogą być 
zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego.
Podana ilość rbg i wzkm jest wielkością szacunkową służącą wyłącznie wycenie. Rozliczenia następować będą 
wg rzeczywiście zrealizowanych godzin przemnożonych przez uzgodnioną stawkę za godzinę.
Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia wyniesie 75% ilości rbg wskazanych powyżej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości godzin w stosunku do ilości określonej powyżej 
maksymalnie o 25%.
Zwiększenie ilości godzin uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji 
umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia z tego tytułu.
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy (zał. nr 1 do zaproszenia).
Przedmiot zamówienia powinien być wykonywany z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów 
prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tj. 
Dz.U. z 2019r. poz. 1412 ze zm.) oraz Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz.U. z 
2021r. poz. 919 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami określonymi we wzorze umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia wyniesie 75% ilości rbg wskazanych powyżej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości godzin w stosunku do ilości określonej powyżej 
maksymalnie o 25%.
Zwiększenie ilości godzin uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji 
umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia z tego tytułu.

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 IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na postępowanie z 

uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
Wyjaśnienie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów unijnych określonych na 
podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 
ze zm.) prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt. 2 lit.b ustawy Prawo 
zamówień publicznych: zamówienia sektorowego można udzielić w trybie z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu 
prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, sektorowych 
negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa innowacyjnego nie wpłynął żaden wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp albo nie zostały złożone żadne oferty albo 
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp lub, ze względu na ich 
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, a pierwotne 
warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
W prowadzonym poprzednio postępowaniu na zadanie nr V, którego dotyczy niniejsze zaproszenie, do 
upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie to w dniu 
21.02.2022r. zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
02/03/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: City LIne 2 Sp. zo.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6272759914
Adres pocztowy: ul. Wieniawskiego 18
Miejscowość: Chozrów
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-506
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 606 060.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 606 060.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, ze niniejsze ogłoszenie przesyła do publikacji przed wyborem Wykonawcy. Na 
tym etapie brak jest wszystkich danych niezbędnych do uzupełnienia ogłoszenia. w związku z powyższym 
Zamawiający informuje, iż:
- w sekcji V.2.1. Decyzja o udzieleniu zamówienia - nie ma możliwości wpisania daty późniejszej niż aktualna 
tj. data sporządzenia ogłoszenia, data podjęcia decyzji o udzieleniu zamówienia nie jest Zamawiającym na tym 
etapie znana. Zamawiający podął więc datę sporządzenia ogłoszenia.
- w sekcji V.2.4 Informacje na temat wartości zamówienia - w polu całkowita końcowa wartość zamówienia 
Zamawiający wskazał szacunkową wartość zamówienia. Na obecnym etapie całkowita końcowa wartość 
zamówienia nie jest Zamawiającemu znana. Zostanie ona podana w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Składanie odwołań, pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia:
1) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy;
2) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego przedmiotowe postępowanie oraz dokumentów 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;
3) odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4) odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy;
5) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa);
6) odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu;
7) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej;
8) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na platformie;
9) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia;
10) odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis w wymaganej wysokości;
11) wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania;
12) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania 
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na platformie, wzywając 
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego;
13) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia 
na korzyść strony, do której przystępuje; zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię 
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza 
się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie;
14) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron;
15) Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX 
ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2022
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