
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń na rok 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gostyń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050646

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Gostyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@gostyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.gostyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń na rok 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4d90afd-4210-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00266961/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-12 14:02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000736/07/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/533034

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/533034

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie, zamieszczonym
na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”, którego aktualna wersja jest dostępna pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1XI0LueRPmhZQZ-YjKnSbiA7ASMW8TuND/view oraz uznaje go za
wiążący,
b) zapoznał się i stosuje się do instrukcji składania ofert / wniosków dostępnej po linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
„Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do
konkretnego wykonawcy.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności
logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
Zamawiający w zakresie: pytań technicznych dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej
Platformy Zakupowej wskazuje kontakt z Centrum Wsparcia Klienta
https://platformazakupowa.pl/strona/40-kontakt 
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowe umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej
oraz zgodnie z § 11 ust. 2 „Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
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elektronicznej” informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz
szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: 
a) niezbędne wymagania sprzętowe: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości
nie mniejszej niż 512 kbit/s, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer,
Chrome lub Firefox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca
pliki typu „cookies”. W przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, Platforma Zakupowa jest
zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli, Platformazakupowa.pl działa
według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: oznaczenie czasu odbioru danych przez
Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl
synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar, za chwilę złożenia uznaje się
moment wpływu informacji na platformę.
Zamawiający informuje, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów: w zakresie całej
oferty: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB, przy
komunikacji poprzez wyślij wiadomość: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy
maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.17.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bezpłatnej ogólnodostępnej usługi przewozu osób i
rzeczy na liniach autobusowych ustalonych na terenie gminy Gostyń. 
Zamawiający szacuje ogólny przebieg autobusów na rok 2022, zaangażowanych w wykonanie
przewozów objętych niniejszym zamówieniem na 94.512,40 km.
Warunkiem realizacji zadania w ramach „Usługi przewozowej w zakresie komunikacji miejskiej”
jest uzyskanie przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów na
liniach komunikacyjnych (symbol linii autobusowej od 1 do 19) na obszarze gminy Gostyń.
Dokument jest wymagany na dzień podpisania umowy. Koszty uzyskania zezwoleń nie będą
opłacone w ramach zadania. Wykonawca ponosi koszty w ciągu roku związane ze zmianą
zezwoleń w związku ze zwiększeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczenia usługi.
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Usługa przewozowa na terenie gminy Gostyń będzie realizowana zgodnie
z załączonym rozkładem jazdy, stanowiącym załączniki: nr 8 oraz nr 9 do SWZ; Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do czasu podpisania umowy niewielkich zmian
minutowych w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej i podmiejskiej.
Arkusze w załączniku nr 10 do SWZ zawierają zestawienie wszystkich linii autobusowych (od 1
do 19) z wykazem przystanków, godzin odjazdu, odległości pomiędzy przystankami oraz
całkowitą długością dla linii autobusowych.
Załącznik nr 11 do SWZ zawiera graficzne zestawienie wszystkich linii autobusowych (od 1 do
19).
Wykonawca zapewnia we własnym zakresie podstawienie autobusu do przystanku
początkowego i jego powrót po zakończeniu zadania. Koszty te nie będą opłacone w ramach
zadania prócz tych, które Zamawiający uwzględnił w danych liniach. 
Wykonawca zapewni wyposażenie pojazdu w przednią widoczną tablicę elektroniczną
zawierającą informację o symbolu linii autobusowej. Wyświetlana informacja o symbolu linii
autobusowej musi być aktualna dla realizowanej linii autobusowej w danym czasie w
komunikacji miejskiej i podmiejskiej na terenie gminy Gostyń.
Zamawiający wymaga ponadto: oznakowania autobusów napisem ,,Komunikacja miejska w
Gostyniu” wraz z logo Gostynia (według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego).
Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość wprowadzenia zmian w
liniach komunikacji miejskiej i podmiejskiej (np.: zmiana: przebiegu linii autobusowej, nr linii,
rezygnacji z linii, dołożenia linii, wydłużenia lub skrócenia linii, dołożenie dodatkowych
autobusów na istniejącej lub nowej linii autobusowej w związku ograniczeniami nałożonymi
przez inne organy dot. ilości miejsc), jak również zmiany zakresu świadczenia usługi w sytuacji,
kiedy świadczenie stanie się niemożliwe do realizacji, w szczególności w przypadku siły
wyższej, wystąpienia na terenie RP epidemii, strajku, zakazu prowadzenia transportu
publicznego, do chwili ustania przyczyny takiej zmiany.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji w zależności od jego potrzeb
wprowadzając zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej i podmiejskiej.
Wprowadzenie zmian przez Zamawiającego w ramach prawa opcji może skutkować
zwiększeniem maksymalnie o 10 % lub zmniejszeniem maksymalnie o 10 %, szacowanych na
rok 2022 liczby kilometrów objętych zamówieniem podstawowym.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2
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4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średni wiek autobusów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia lub licencji na wykonywanie transportu
drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.) 
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania doświadczenie, tj. nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
należycie wykonał co najmniej dwie regularne usługi przewozowe osób świadczonych przez
okres minimum 9 miesięcy na kwotę min. 200 000,00 zł brutto każda;
Wyżej wskazany okres 3 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania co najmniej 3 (trzema) autobusami o
minimalnej ilości miejsc:
• łącznie: 70 miejsc, w tym 35 siedzących – 2 autobusy,
• łącznie: 70 miejsc, w tym 35 siedzących – 1 autobus na wypadek awarii - przeznaczony do
transportu w komunikacji osób na terenie gminy Gostyń.
• Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 (trzema) autobusami z nadwoziem
niskopodłogowym, wyposażone w system klimatyzacji oraz w co najmniej jeden dozownik
bezdotykowy, automatyczny na płyn dezynfekujący ręce . 
Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 (trzema) autobusami z nadwoziem
niskopodłogowym, z systemem klimatyzacji oraz wyposażone w co najmniej jeden dozownik
bezdotykowy, automatyczny na płyn dezynfekujący ręce . 
Autobusy nie mogą być starsze niż 2011 rok produkcji, muszą posiadać normę dopuszczalnych
emisji spalin co najmniej Euro 4. 
4. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną tego ubezpieczenia w
wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencj.
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5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Zezwolenie lub licencja na wykonywanie transportu drogowego w
zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
2. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
3. Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 8.000,00
zł. (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w § 13 Projektu
Umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/533034

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-23 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-22

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00266961/01 z dnia 2021-11-12

2021-11-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi



8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
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