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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182011-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
2019/S 076-182011

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 Lubuski z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Ułańska 3
Zielona Góra
PL65-033
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Walkowiak
Tel.:  +48 695326017
E-mail: krzysztof.walkowiak@p-r.com.pl 
Faks:  +48 684192301
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: 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: www.polregio.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.6) Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

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

II.1.1) Nazwa:
Agencyjna sprzedaż biletów
Numer referencyjny: PRTL-251-02/2019

II.1.2) Główny kod CPV
63512000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:krzysztof.walkowiak@p-r.com.pl
www.polregio.pl
www.polregio.pl
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Świadczenie usług agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w imieniu Oddziału Lubuskiego z siedzibą w
Zielonej Górze, w miejscach świadczenia agencyjnej sprzedaży wskazanych w załączniku 6 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. w zakresie wybranych Zadań lub wszystkich z nich,
przy czym Oferent może złożyć jedną ofertę na dane Zadanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 - Gorzów Wlkp., Kostrzyn, Rzepin
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorzów Wlkp, Kostrzyn, Rzepin

II.2.4) Opis zamówienia:
Agencyjna sprzedaż biletów w Gorzowie Wlkp, Kostrzynie, Rzepinie

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: 01/06/2019
Koniec: 31/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminów
wpisanych powyżej.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Wydłużenie okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminów podanych w
umowie.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 - Zielona Góra, Nowa Sól, Żary
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra, Nowa Sól, Żary,

II.2.4) Opis zamówienia:
Agencyjna sprzedaż biletów w Zielonej Górze, Nowej Soli, Żarach

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: 01/06/2019
Koniec: 31/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminów
wpisanych powyżej.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Wydłużenie okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminów podanych w
umowie.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3 - Dobiegniew
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dobiegniew

II.2.4) Opis zamówienia:
Agencyjna sprzedaż biletów w Dobiegniewie.

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: 01/06/2019
Koniec: 31/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminów
wpisanych powyżej.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Wydłużenie okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminów podanych w
umowie.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 4 - Nowe Drezdenko
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nowe Drezdenko

II.2.4) Opis zamówienia:
Agencyjna sprzedaż biletów w Nowym Drezdenku.
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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: 01/06/2019
Koniec: 31/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminów
wpisanych powyżej.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Wydłużenie okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminów podanych w
umowie.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 5 - Witnica
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Witnica

II.2.4) Opis zamówienia:
Agencyjna sprzedaż biletów w Witnicy.

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: 01/06/2019
Koniec: 31/05/2020
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminów
wpisanych powyżej.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Wydłużenie okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminów podanych w
umowie.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 6 - Bytom Odrzański
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bytom Odrzański

II.2.4) Opis zamówienia:
Agencyjna sprzedaż biletów w Bytomiu Odrzańskim.

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: 01/06/2019
Koniec: 31/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminów
wpisanych powyżej.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Wydłużenie okresu realizacji zamówienia o maksymalnie 12 miesięcy w stosunku do terminów podanych w
umowie.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp w
tym spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Wykonawca biorący udział musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę w oparciu o
umowę agencyjną na sprzedaż biletów kolejowych - o wartości prowizji brutto nie mniejszej niż, odnośnie do
Zadań: nr 1 - 360 000 PLN, nr 2 - 360000 PLN, nr 3 - 50 000 PLN, nr 4 35 000 PLN, nr 5 - 25 000 PLN, nr 6
- 30 000 PLN w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, odpowiednio sumuje
powyższe wartości.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wniesienie wadium na poszczególne zadania: nr 1 - 12 000 PLN, nr 2 - 13 000 PLN, nr 3 - 1 700 PLN, nr 4 - 1
200 PLN, nr 5 900 PLN, nr 6 - 900 PLN. wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i
obejmować cały okres związania ofertą.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Miesięczne wynagrodzenie prowizyjne składające się z:
1. opłaty prowizyjnej za sprzedane bilety zamawiającego w wysokości podanej przez Wykonawcę w procentach
2. opłaty prowizyjnej za sprzedane bilety pozostałych przewoźników w wysokości 2 %
liczonych od kwoty wpływów za bilety danego rodzaju, pomniejszonej o wartość biletów anulowanych, wartość
biletów zwróconych, wartość wystawi. w kasie Wykonawcy biletów do zleceń na kredytowane przejazdy,
wartość nieprzekazanych kwot utargu, wartość odsetek ust. za opóźnienie w transakcjach handlowych z tytułu
braku wpłaty utargu. Pozostałe warunki są wykazane w paragrafie 8 SIWZ.
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III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wyznaczają swojego pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu.

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/05/2019
Czas lokalny: 11:00

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: 19/07/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/05/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Siedziba Przewozy Regionalne sp. z oo. Oddział Lubuski, 65-033 Zielona Góra, ul. Ułańska 3

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
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
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 22458701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 22458700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie
1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnościach 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,
3. 10 dni - wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2019
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